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KATA PENGANTAR 

 
Puji Syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya 

sehingga Prosiding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2016 (SNFUR-2016) 

dapat diterbitkan. SNFUR-2016 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 

di Auditorium FMIPA Universitas Riau, Pekanbaru. Sebagai pelaksana acara yaitu 

Jurusan Fisika FMIPA Universitas Riau bekerjasama dengan Himpunan Fisika 

Indonesia (HFI) cabang Riau. Dengan tema yang diangkat pada seminar kali ini adalah 

“Fisika untuk Kejayaan Anak Negeri”. 
  

Seminar ini merupakan seminar Fisika pertama yang dilaksanakan dalam skala 

nasional. Kegiatan seminar ini ditujukan sebagai media diskusi dan pertemuan antara 

praktisi bidang Fisika sebagai ajang pertukaran informasi untuk menjalin kerjasama 

guna percepatan pengembangan ilmu Fisika. Pengembangan ilmu Fisika saat ini telah 

menyentuh hampir diseluruh sendi kehidupan. Pengembangan ilmu ditujukan pada 

peningkatan teknologi yang bermuaran bagi terwujudnya kejayaan Anak Negri Riau 

secara khususnya dan kemakmuran bangsa Indonesia secara umumnya.   

 

Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai hasil penelitian bidang ilmu 

Fisika. Seperti Fisika Material, Fisika Instrumentasi dan Komputasi, Fisika Medis dan 

Biofisika, Fiska kebumian dan Antariksa, Fisika Teoritis dan Astronomi, Fisika 

Lingkungan dan Energi serta Fisika Kependidikan dimana makalah tersebut berasal dari 

berbagai Universitas di Indonesia. Semoga penerbitan prosiding ini dapat dapat 

bermanfaat di masa mendatang. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, 

kami ucapkan terimakasih. 

 Pekanbaru, 10 Oktober 2016 

Panitia 
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KATA SAMBUTAN 
 

Universitas Riau bertekad menjadi Universitas Riset pada tahun 2035. 

Mewujudkan Universitas Riset tersebut tidaklah gampang, harus didukung oleh 

kemampuan sumberdaya manusianya khususnya dosen di lingkungan universitas. 

Menjadikan Universitas Riset merupakan bukti kalangan akademis melaksanakan 

Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan pengajaran yang berbasis hasil riset, 

melaksanakan riset, melakukan pengabdian yang berbasis hasil riset.   Hasil riset yang 

dilakukan oleh dosen suatu universitas dapat diketahui oleh orang lain apabila mampu 

dipublikasikan melalui seminar, jurnal, pertemuan ilmiah dan diterbitkan dalam bentuk 

publikasi lainnya.  

 

Salah satu langkah yang dilakukan oleh kalangan akademika Universitas Riau 

yaitu Seminar Nasional Fisika dengan tema: Fisika untuk Kejayaan Anak Negeri.  

Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Universitas Riau (LPPM UR). Setelah pelaksanaan seminar akan 

diterbitkan Prosiding Seminar yaitu kumpulan dari makalah-makalah peserta seminar. 

Prosiding yang dihasilkan diharapkan merupakan promosi hasil pemikiran para Peneliti 

Fisika dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Semoga melalui prosiding ini 

mampu menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. Informasi hasil-hasil riset 

tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan pembangunan 

ilmu di masa datang, khususnya Ilmu Fisika. 

 

LPPM UR memberikan penghargaan yang setingi-tingginya kepada para dosen 

dan peneliti di bidang Fisiska atas usaha mempromosikan hasil-hasil penelitian. Mudah-

mudahan peneliti yang lainnya di lingkungan Universitas Riau dapat mengikutinya. 

Secara sinergi penyebaran ilmu kepada masyarakat dapat disampaikan baik kepada 

pembuat kebijakan maupun kepada ilmuan di kalangan peneliti. Begitu juga dari sisi 

pembelajaran oleh dosen khususnya di Jurusan Fisika dan Pendidikan Fisika dapat 

memberikan materi ajar kepada mahasiswa yang berbasis hasil penelitian. Sehingga 

materi yang disampaikan tersebut merupakan materi yang selalu terbarukan dari sisi 

materi maupun teori. 

  

 

Pekanbaru, 10 Oktober 2016 

Ketua LPPM Universitas Riau, 

 

 

 

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP 

NIP. 196008221990021002 
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ABSTRAK 

 
Telah dibuat dan dikarakterisasi elektroda superkapasitor dari beberapa bahan asal seperti: (i) ampas tebu, 
(ii) kulit ubi kayu, (iii) tandan kosong kelapa sawit, (iv) serbuk gergaji kayu karet  dan(v) ranting pohon 
karet. Sifat fisika seperti, morphologi permukaan, luas permukaan spesifik, derajat kristaliniti, kandungan 
unsur telah diuji. Sifat elektrokimia seperti tahanan sel, kapasitansi spesifik, energi dan daya untuk 
masing masing elektroda. Penelitian selanjutnya diteruskan pada pembuatan elektroda komposit dari 
bahan karbon dengan beberapa bahan yang mempunyai sifat psuedokapasitan seperti: polyaneline, Zinc 
Oksida (ZnO) dan Mangan Oksida (MnO). Elektroda komposit dibuat dengan cara pencampuran 
langsung berdasarkan persentase berat untuk elektroda dari kulit ubi kayu, sedangkan penumbuhan pada 
permukaan dilakukan untuk elektroda yang berasal dari serbuk gergaji dan ranting pohon karet. Juga 
dilakukan analisa perbandingan bentuk pori elektroda untuk serbuk gergaji dan ranting kayu yang berasal 
dari pohon karet. Modifikasi permukaan bentuk pori dari elektroda yang berasal dari ranting kayu karet  
juga penjadi perhatian dalam penelitian ini. Pada akhirnya dapat dipahami bentuk pori elektroda asal, 
cara pencampuran material psuedokapasitan dengan bahan asal memegang peranan dalam peningkatan 
prestasi sel superkapasitor pada elektroda komposit. 

 
Kata Kunci: Bahan biomassa, Karbon Aktif, Bahan Psuedokapasitan, Superkapasitor. 
 
 

ABSTRACT 

 

It has been made and characterized supercapacitor electrode material from several origins such as: (i) the 
bagasse, (ii) leather of cassava, (iii) oil palm empty fruit bunches, (iv) rubber wood sawdust and (v) 
rubber wood. Physical properties such as surface morphology, specific surface area, degree crystaliniti 
has been successfully tested. Electrochemical properties such as cell resistance, specific capacitance, 
energy and power to each electrode. Future studies are forwarded to the manufacture of composite 
electrode of carbon material with some of the materials that have properties such psuedokapasitan: 
polyaneline, Zinc Oxide (ZnO) and manganese oxide (MnO). Composite electrode is made by mixing 
directly by percentage weight to the electrodes from the skin of cassava, while growth on the surface is 
made to the electrode that comes from sawdust and tree limbs rubber. Also conducted a comparison 
analysis of pore shape electrodes for sawdust and wood  that comes from the rubber tree. Surface 
modification of pore shape of the electrode that comes from rubber wood twigs also penjadi attention in 
this study. In the end it is understood form the origin pore electrode, way mixing pseudokapasitan 
material with original material plays a role in supercapacitor cell performance improvement on a 
composite electrode. 
 
Keywords: Biomass materials, Activated Carbon, Psuedokapasitan Materials, Supercapacitors 
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Pendahuluan 

 

Superkapasitor adalah piranti penyimpan 

energi yang memiliki banyak keunggulan 
diantaranya waktu pengecasan yang 
singkat, daya yang besar, ramah lingkungan 
dan dapat memanfaatkan sumber daya alam 
hayati (Burke, 2000). Prestasi 

superkapasitor seperti: energi dan daya 
pada perangkat superkapasitor ditentukan 
oleh pemilihan elektroda. Secara umum, 
ada dua mekanisme penyimpanan 

ditentukan oleh jenis elektroda yang 
digunakan dalam superkapasitor: (a) 
elektrokimia lapisan ganda dan (b) 
pseudokapasitansi (Frackowiak dkk. 2001). 
Mekanisme    penyimpanan    energi    

dalamkapasitor elektrokimia lapisan ganda 
dikaitkan dengan pemisahan muatan antara 
ion dan elektron yang terbentuk pada 
antarmuka elektrolit dan elektroda karbon 

berpori (Simon dkk. 2010). Mekanisme 
penyimpanan energi pseudo-kapasitansi 
dikaitkan dengan reaksi reduksi dan 

oksidasi yang terjadi pada jenis elektroda 
tertentu, misalnya, dalam elektroda logam 

oksida seperti ruthenium oksida, mangan 
oksida, oksida nikel, kobalt oksida dan seng 
oksida (Zhang dkk.2009). Kedua 
mekanisme tersebut dapat dimanipulasi 

untuk terjadi secara bersamaan dengan 
fabrikasi superkapasitor yang dilengkapi 
dengan elektroda komposit yang 
mengandung karbon berpori dan bahan 
psuedokapasitan. Tujuan penambahan 

bahan psuedokapasitan adalahuntuk 

meningkatkan kepadatan energi dari 
perangkat superkapasitor. 
 

Pada penelitian ini, beberapa bahan 
biomassa seperti: ampas tebu, kulit ubi 
kayu, tandan kosong kelapa sawit, serbuk 
gergaji kayu karet dan ranting pohon kayu 
karet telah dijadikan sebagai bahan asal 

dalam pembuatan elektroda karbon 

superkapasitor. Pada tahap awal pengujian 
telah ditentukan sifat dasar bahan asal yang 
menjadi pegangan pada proses pembuatan 

elektroda karbon hijau. Ubi kayu 
memerlukan penambahan perekat 
sedangkan ampas tebu,tandan kosong 
kelapa sawit dan kayu karet dapat dijadikan 
elektroda tanpa menggunakan bahan 

perekat. Kajian awal ini yang menjadi 
landasan dalam proses pencampuran pada 
pembuatan elektroda komposit. Elektroda 
karbon aktif dari kulit ubi kayu dicampur 

dengan bahan polimer penghantar  
polyaneline mengunakan PVDF binder, 
sedangkan elektroda tanpa perekat hanya 
dilakukan modifikasi pada permukaan 
menggunakan logam oksida ZnO dan MnO. 

Analisa morfologi permukaan elektroda 
karbon dan elektroda komposit dilakukan 
menggunakan alat scanning electron 

microscopy (SEM)dan pengujian sifat 

elektrokimia dilakukan dengan metoda 
impedansi elektrokimia, siklik voltammetri 
dan charge-dischargepada arus konstan 

menggunakan alat solatron1286. 

 

 

Metode Penelitian 

 
Pembuatan karbon aktif dari bahan 
biomassa seperti: kulit ubi kayu, ampas 
tebu, tandan kosong kelapa sawit dan 

serbuk gergaji kayu karet diawali dengan 
proses pra-karbonisasi. Pra-karbonisasi 

dilakukan pada temperatur 280 0C dalam 

lingkungan vakum selama dua jam. 

Selanjutnya diikuti dengan proses 
pemotongan menggunakan  grinder dan 
dilanjutkan dengan penggilingan 

menggunakan alat ballmiling selama 40 
jam. Sampel karbon kemudian diayak untuk 
mendapatkan ukuran partikel kurang dari 
ηγ dan  γ8  m.  Tahapan  selanjutnya 
dilakukanproses pengaktifan menggunakan 

beberapa bahan kimia seperti KOH dan 
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ZnCl2, berlaku untuk sampel dari kulit ubi 
kayu, ampas tebu, tandan kosong kelapa 
sawit dan serbuk gergaji kayu karet. 

Pencetakan untuk membentuk pelet karbon 
dilakukan menggunakan hidraulik press 
pada tekanan 8 ton. Selanjutnya untuk 
seluruh sampel diikuti dengan proses 

karbonisasi pada suhu 600 oC dan 800 oC 

dalam lingkungan gas N2 dan aktifasi  fisika  

menggunakan  gas  CO2   padasuhu   800oC 

dan   900   oC.   Sedangkan untuksampel 
dari kulit ubi kayu setelah 

prosespengayakan dilakukan dilanjutkan 
denganproses karbonisasi, hal ini dilakukan 
karena sampel ini tidak dapat dicetak 
menjadi bentuk pelet tanpa tambahan bahan 
perekat. Pembuatan elektroda karbon 

dilakukan  secara manual menggunakan 
mortar dengan tambahan bahan perekat dan 
material konduktif. Pengujian sifat 
elektrokimia elektroda telah dapat 

dilakukan dengan merakit sebuah sel 
superkapasitor bentuk koin dimana 
sepasang pelet karbon dijadikan elektroda 

yang dilekatkan pada pengumpul arus dari 
stainless steel dan dibatasi oleh separator 

dari membran kulit telur. 

 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Gambar 1 menunjukkan tampilan morfologi 
untuk elektroda karbon dari bahan 
biomassa yang berbeda. Gambar ini 
menunjukkan perbedaan bentuk dan ukuran 

partikel dari masing-masing elektroda,  

terlihat bahwa elektroda yang berasal dari 
kulit ubi kayu mempunyai ukuran partikel 
relatif lebih kecil dibandingkan dengan 

elektroda yang berasal dari ampas tebu, 
tandan kosong kelapa sawit dan kayu karet. 
Sampel berbentuk serbuk cenderung 
mempunyai bentuk partikel penyusun yang 
tidak teratur sedangkan sampel potongan 

ranting kayu karet mempunyai struktur 
permukaan yang teratur dengan bentuk pori 
memanjang seperti pipa. 

 

 
 

Gambar 1. SEM mikrograph elektroda 
karbon dari bahan asal yang 

berbeda (a) Ubi kayu (b) 
Ampas tebu, (c) Tandan 

kosong kelapa sawit, (d) 
Serbuk gergaji kayu karet, (e) 
Ranting kayu  karet 

 

Gambar 2 menunjukkan tampilan permukan 
elektroda komposit yang telah dibentuk. 

Pada Gambar 2.a nampak terlihat kehadiran 
bahan polimer penghantar diantara partikel-
partikel karbon. Penempatan bahan polimer   
konduktor   ini   pada   celah  antarapartikel 

karbon tentu bermanfaat dalam 
meningkatkan sifat konduktif elektroda. 

Gambar 2.b menunjukkan kehadiran karbon 
nanotube yang ditambahkan pada elektroda 
karbon dari bahan tandan kosong kelapa 

sawit. Gambar 2.c menampilkan   
keberadaan ZnO yang berwarna putih pada 
permukaan karbon dari serbuk gergaji kayu, 
jelas terlihat ZnO dapat ditempatkan secara 

merata pada seluruh permukaan elektroda. 
Penambahan ZnO juga dilakukan pada 



Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2016                                                                           ISBN : 978-979-792-691-5 

4 
 

elektroda yang berasal dari ranting kayu 
karet, hal ini ditampilkan pada Gambar 2.f. 
Penambahan mangan oksida dilakukan 

pada  elektroda yang berasal dari kayu karet 
menggunakan dua jenis asam  yaitu  asam 
sulfat dan asam nitrat. Gambar 2.d 
menampilkan elektroda campuran karbon 
dan mangan oksida yang ditumbuhkan 

dengan penambahan asam sulfat sedangkan 
Gambar2.e menggunakan asam nitrat. 
Kedua gambar ini menampilkan perbedaan 
ukuran partikel yang dihasilkan. 

Penambahan asam sulfat lebih 
menghasilkan partikel yang kecil 
dibandingkan dengan penambahan asam 
nitrat. 
 

 
 

Gambar 2.  SEM mikrograph elektroda 
karbon campuran dari bahan 

asal yang berbeda (a) Ubi 
kayu + polyaneline (b) 

tandan kosong kelapa sawit + 
carbon nanotubes , (c) serbuk 

gergaji kayu karet + nano 
partikel ZnO (d) Ranting 
kayu karet + nano Mangan 
(e) Ranting kayu karet + 
mikro partikel mangan (f) 

Ranting kayu + nano partikel 
ZnO 

Tabel 1 menunjukkan sifat elektrokimia 
untuk seluruh sel superkapasitor dengan 
beberapa jenis elektroda. Sel 

superkapasitor A, B, C, D dan E adalah sel 
superkapasitor yang menggunakan 
elektroda dari bahan biomassa yang 
berbeda. Sel A adalah sel superkapasitor 
yang dibuat dari elektroda yang berasal 

dari kulit ubi kayu dan dirakit dengan 
menambahkan bahan perekat, sedangkan 
sel superkapasitorB, C, D dan E adalah sel 
yang dirakit dari elektroda tanpa 

penambahan bahan perekat dari bahan asal 
masing-masing ampas tebu, tandan kosong 
kelapa sawit, serbuk gergaji kayu karet dan 
potongan ranting kayu karet. Sedangkan 
sel superkapasitor A1, C1 dan D1 adalah 

bersesuaian dengan superkapasitor A, C 
dan C dimana indek 1 menunjukkan 
elektroda dalam bentuk komposit dengan 
bahan polyaneline, carbon nano tube dan 

ZnO nanopartikel.Nilai kapasitansi 
spesifik seluruh superkapasitor  bervariasi  
dari  rentang  29sampai178 F/g. 

Kapasitansi terendah dan tertinggi diwakili 
oleh superkapasitor A dan B.Tabel 

1menampilkan nilai daya (P) tertinggi oleh 
elektroda superkapasitor E. Kenyataan ini 
bisa dimengerti karena daya terkait dengan 
cepatnya proses pengaliran ion didalam 

pori elektroda sel superkapasitor. Pori 
yang besar dan teratur seperti ditampilkan 
pada Gambar 1 e akan memberikan jalur 
pemindahan ion yang lebih baik, sehingga 
nilai P menjadi tinggi. Jenis elektroda 

dengan daya tertinggi ini menjadi 

perhatian dalam penelitian ini. Nilai daya 
merupakan karakteristik elektroda karbon 
sedangkan nilai energi dapat ditingkatkan 
dengan penambahan bahan 

psuedokapasitan. Pada akhirnya dapat 
diperoleh sel superkapasitor dengan nilai 
energi dan daya tertinggi. 
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Tabel 1. Sifat kapasitif sel superkapasitor 
 

 
*belum dipublikasi. 
 

Kesimpulan 

Elektroda  komposit karbon aktif material 

dengan bahan  psuedokapasitan dapat 
dijadikan sebagai salah satu cara untuk 
meningkatkan prestasi sel superkapasitor 
dengan harga yang relatif murah. Jalur 

pemilihan daya maksimum dari berbagai 
macam elektroda karbon yang berasal dari 
jenis bahan asal yang berbeda adalah salah 
satu jalur alternatif dalam peningkatan 
prestasi sel superkapasitor secara 

keseluruhan.  
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ABSTRAK 

 
Penelitian mengenai pembuatan filter uap air berbasis zeolit alam pahae dengan filler kulit kakao telah 
dilakukan. Zeolit yang digunakan berasal dari Desa Suka Maju Pahae jae Tapanuli Utara dan filler yang 
digunakan berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Zeolit alam pahae dan kulit kakao dibuat dalam 
bentuk padatan dengan ukuran butiran sebelum dipadatkan adalah 200 mesh.  Zeolit alam pahae 
berbentuk serbuk diaktivasi secara kimia terlebih dahulu dengan larutan H2SO4 6%. Hasil aktivasi kimia 
zeolit alam pahae dicampur dengan filler kulit kakao. Hasil pencampuran dimasukkan ke dalam cetakan 
berbentuk persegi dan di hydraulic press pada tekanan 3 ton selama 10 menit. Filter uap air yang 
berbentuk padatan diaktivasi secara fisika dengan suhu 7000C, 8000C, dan 9000C. Sampel hasil aktivasi 
selanjutnya digunakan untuk pengujian porositas, kekerasan, dan Pengujian menggunakan SEM-EDX.  
Hasil pengujian menunjukkan filter yang diaktivasi pada suhu 9000C memiliki nilai porositas dan 
kekerasan terbaik. Hasil pengujian dengan SEM – EDX menunjukkan ukuran pori maksimum juga 
dicapai pada suhu 9000C. 

 
Kata Kunci: filter uap air, zeolit alam pahae, kulit kakao, sifat fisis, dan sifat mekanik 

 
ABSTRACT 

 
Research on manufacture of water vapour filter based on natural pahae zeolite with filler rind cocoa has 
been done. Zeolite used came from North Tapanuli and filler used came from Deli Serdang, North 
Sumatra.Natural pahae zeolite and  rind cocoa shaped solids with a particle size of 200 meshes. Natural 
pahae zeolite powder form chemically activated beforehand with 6% H2SO4 solution. The results of 
chemical activation of natural pahae zeolite filler mixed with rind cocoa. Results mixing inserted into 
rectangular molds and hydraulic press at a pressure of 3 tons for 10 minutes.The water vapour filter 
activated of 7000C, 8000C, and 9000C. Samples activation results ready to be used testing porosity, 
hardness, SEM-EDX. The test show filter activated at 9000C has the best porosity and hardness.Test 
result with SEM EDX show the size of the maximum pore size is achieved also at temperatures 9000C. 

 
Keywords: water vapour filter, natural pahae zeolite, rind cocoa, physical properties, mechanical 

properties  
 

 

 

Pendahuluan 

 
Dunia sedang mengalami krisis energi 

karena bahan bakar minyak dan gas 
berkurang tajam akibat penggunaan secara  

 

 
besar-besaran oleh manusia. Manusia 
dihadapkan pada situasi menipisnya 
cadangan sumber energi fosil dan 

meningkatnya kerusakan lingkungan akibat 
penggunaan energi fosil. Sebelum terjadi 
krisis energi di dunia, harus dicari energi 

mailto:susilawati.71274@yahoo.com
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alternatif yang dapat diperbaharui. Salah 
satu bentuk energi alternatif yang saat ini 
menjadi perhatian besar pada banyak 

Negara, terutama di Negara maju adalah 
hidrogen. Hidrogen diproyeksikan oleh 
banyak Negara akan menjadi bahan bakar 
masa depan yang lebih ramah lingkungan 
dan lebih efisien (Sebastian dkk, 2013). 

 
Hidrogen adalah unsur yang terdapat 
dialam yang kelimpahan terbesar, tetapi 
hanya sedikit tertinggal di bumi. Gas 

Hidrogen tidak dapat ditambang melainkan 
harus diproduksi. Alternatif tersebut dapat 
dilakukan dengan melakukan proses 
elektrolisis menggunakan air (Putra, 2010). 
Gas hidrogen hasil elektrolisis air tersebut 

dapat digunakan untuk bahan bakar 
tambahan sehingga penggunaan bahan 
bakar fosil diharapkan dapat dikurangi. 
 

Pengembangan teknologi sepeda motor 
dengan bahan bakar bioethanol + air telah 
berhasil dilakukan. Umumnya, sepeda 

motor berbahan bakar bioethanol + air 
memerlukan gas hidrogen dan oksigen 

dalam proses pembakarannya. Kondisinya, 
masih terdapat molekul uap air yang ikut 
masuk ke ruang pembakaran. Hal ini jelas 
mengganggu proses pembakaran karena 

uap air akan mengambil panas di ruang 
bakar, yang menyebabkan pembakaran 
tidak sempurna (Johan, 2012). 
 
Salah satu upaya yang dilakukan untuk 

memaksimalkan oksigen dan hidrogen yang 

masuk ke dalam ruang bakar adalah dengan 
membuat filter uap air pada sepeda motor 
berbahan bakar bioethanol+hidrogen hasil 
elektrolisa air. Salah satu adsorben yang 

berpotensi sebagai filter uap air adalah 
zeolit. Zeolit merupakan salah satu sumber 
daya alam yang banyak terdapat di Provinsi 
Sumatera Utara, khususnya di daerah 

Kecamatan Pahae Kabupaten Tapanuli 

Utara. Di daerah ini banyak terdapat 
cadangan sumber zeolit alam Pahae sekitar 
± 6.000.000 ton yang kurang dimanfaatkan 

dengan baik (DisTam PropSu, 2004). 
 
Pada umumnya zeolit alam masih 
mengandung pengotor-pengotor organik 
dan anorganik yang menutupi porinya, 

sehingga untuk meningkatkan kemampuan 
daya serap zeolit alam harus dilakukan 
aktivasi terlebih dahulu (Khairinal, 2000). 
Zeolit alam yang telah diaktivasi dan 

dimodifikasi memiliki pori-pori yang 
terbuka lebih banyak sehingga luas 
permukaan pori-pori bertambah dan dapat 
dipergunakan sebagai adsorben ( Wahono 
dkk, 2010). Dalam penelitian ini, zeolit 

alam diaktivasi (kimia dan fisika) dan zeolit 
dimodifikasi dengan penambahan kulit 
kakao. 
 

Bahan tersebut dipilih karena kulit kakao 
merupakan produk berlimpah dari 
perkebunan kakao di Indonesia yang 

merupakan limbah dari buah kakao. 
Pemanfaatan limbah kulit buah kakao 

memiliki potensi besar untuk produksi 
pektin. Struktur komponen pektin banyak 
mengandung gugus aktif, sehingga pektin 
dapat digunakan sebagai salah satu sumber 

biosorben (Wong dkk, 2008). 
 
Penelitian mengenai pemanfaatan zeolit 
alam sebagai adsorben telah banyak 
dilakukan meliputi proses pengeringan 

dengan sistem adsorpsi terbukti mampu 

meningkatkan efisiensi energi serta 
menghindari pemakaian suhu tinggi yang 
dapat menyebabkan kerusakan pada 
produk(Kurniasari, 2010). 

 
Menurut Nasution dkk (2015) zeolit Pahae 
dan zeolit Cikalong yang berukuran 200 
mesh dan 60 mesh diaktivasi secara kimia 

dengan larutan KOH 30% selama 3 jam dan 
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diaktivasi fisika pada suhu 3000C selama 2 
jam. Hasil pengujian adsorpsi zeolit Pahae 
dalam bentuk serbuk (200 mesh dan 60 

mesh) memiliki daya adsorpsi uap air lebih 
baik daripada zeolit Cikalong ukuran (200 
mesh dan 60 mesh). Zeolit Pahae ukuran 
200 mesh memiliki daya adsorpsi uap air 
tertinggi sebesar 3,569 volt. 

 
Pemanfaatan zeolit pahae aktivasi sebagai 
filter uap air dibuat dalam bentuk padatan 
dengan ukuran partikel 200 mesh dan 

diaktivasi secara kimia dengan larutan 
H2SO4 6% selama 2 jam. Hasil aktivasi 
dimasukkan kedalam cetakan dan di 
hidrolik press dengan tekanan 3 ton selama 
10 menit. Hasil cetakan diaktivasi pada 

suhu 7000C, 8000C, dan 9000C selama 3 
jam.  Sampel hasil aktivasi siap digunakan 
untuk pengujian adsorpsi uap air. Hasil 
pengujian adsorpsi menunjukkan filter uap 

air yang diaktivasi pada suhu 8000C 
memiliki daya adsorpsi terbaik(Zebua dkk, 
2015). 

 
Berdasarkan penelitian-penelitian 

sebelumnya, maka akan dilakukan 
penelitian mengenai filter uap air pada 
kendaraan sepeda motor berbahan bakar 
bioethanol + hidrogen hasil elektrolisa air 

dengan menggunakan zeolit alam Pahae 
sebagai matriks yang berasal dari Tapanuli 
Utara dan diproses dengan aktivasi kimia 
dan fisika, serta Kulit Kakao sebagai filler 

yang berasal dari Dusun 1 Jaharun B, 

Galang, Kabupaten Deli Serdang. 

 
 

Metode Penelitian 
 

Bahan yang digunakan adalah zeolit alam 
Pahae yang berasal dari Tarutung, Tapanuli 
Utara dan kulit kakao dari Dusun 1 Jaharun 
B, Galang, Kabupaten Deli Serdang yang 

dibuat dalam ukuran 200 mesh.Zeolit Pahae 

diaktivasi secara kimia yaitu perendaman 
dalam larutan H2SO4 6% selama 2 jam 
menggunakan magnetik stirer dan hot plate. 

Hasil preparasi zeolit alam Pahae dicampur 
kulit kakao. Hasil pencampuran 
dimasukkan kedalam cetakan dan dihidrolik 
press pada tekanan 3 ton dengan waktu 
penahanan 10 menit. Hasil pencetakan 

sampel selanjutnya diaktivasi pada suhu 
7000C,8000C, dan 9000C. Sampel yang 
telah diaktivasi kemudian diuji sifat fisis 
nya yaitu porositas, sifat mekanik yaitu 

kekerasan, dan diuji morfologi 
permukaannya dengan menggunakan SEM-
EDX. 
 
 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Hasil Uji Sifat Fisis (Porositas) Filter 

Uap Air 

 

Hasil uji porositas filter uap air berbasis 
zeolit dan zeolit dengan filler kulit kakao 

yang diaktivasi pada suhu 7000C, 8000C, 
dan 9000C selama 5 jam diperlihatkan pada 

Gambar 1 
 

 
 
Gambar 1. Grafik Pengaruh Suhu Terhadap 

Porositas Filter Uap Air 
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Hasil pengujian porositas yang terdapat 
pada Gambar 1 menunjukkan filter berbasis 
zeolit alam pahae dengan filler kulit kakao 

yang diaktivasi pada suhu 9000C memiliki 
nilai persentase porositas tertinggi.  Hal ini 
dikarenakan zeolit alam yang telah 
diaktivasi dan dimodifikasi memiliki pori-
pori yang terbuka lebih banyak sehingga 

luas permukaan pori-pori bertambah dan 
meningkatkan jumlah porositas. 
penambahan kulit kakao cenderung 
menghasilkan porositas yang semakin 

tinggi. Ini berarti penambahan kulit kakao 
pada zeolit dapat meningkatkan nilai 
persentase porositas filter uap air. 
 

Hasil Uji Mekanik (Kekerasan) Filter 

Uap Air 

 

Data hasil uji mekanik (kekerasan) filter 
uap air berbasis zeolit dengan filler kulit 

kakao yang diaktivasi pada suhu 7000C, 
8000C, dan 9000C selama 5 jam 
diperlihatkan pada Gambar 2 

 

 
 
Gambar 2. Grafik Pengaruh SuhuTerhadap 

Kekerasan Filter Uap Air 
 

Hasil uji kekerasan pada Gambar 2 
menunjukkan filter uap air yang diaktivasi 
pada suhu 9000C baik filter zeolit maupun 

filter zeolit + kulit kakao memilikinilai 
kekerasan terbaik bila dibandingkan dengan 
filter yang diaktivasi pada suhu 7000C dan 
8000C.Ini berarti semakin besar suhu yang 
diberikan kepada filter menyebabkan 

kerapatan yang terbentuk semakin besar, 
sehingga nilai kekerasan pada filter 
meningkat.Namun bila dibandingkan 
kekerasan filter zeolit lebih tinggi dari filter 

zeolit + kulit kakao. Penambahan kulit 
kakao pada zeolit cenderung menghasilkan 
porositas yang semakin tinggi namun 
menurunkan sifat mekanik filter. 
 

Hasil Karakterisasi Filter Uap Air 

Menggunakan Scanning Electron 

Microscope (SEM) 

 

Pengujian denganScanning Electron  

Microscope (SEM) dimaksudkan untuk 
mengetahui bentuk morfologi dari partikel 

zeolit alam hasil aktivasi kimia 
(perendaman dengan larutan H2SO4) dan 

fisika (pemanasan pada suhu 7000C, suhu 
8000C dan suhu 9000C ). 
 
 

Gambar 4 menunjukkan morfologi dan 
ukuran pori filter uap air berbasis zeolit 
alam Pahae dan filter uap air berbasis zeolit 
alam pahae + kulit kakao yang diaktivasi 
pada suhu 7000C, 8000C dan 9000C.  

Dengan perbesaran 1.00 kx. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

a 
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Gambar 4. Morfologi Filter Uap Air 
Berbasis Zeolit+Kulit Kakao 
Yang DiaktivasiPada Suhu  
(a) 8000C dan (b) 9000C 
Perbesaran 1.00 kx 
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Gambar 5. Morfologi Filter Uap Air 
Berbasis Zeolit Alam Pahae 
YangDiaktivasiPada Suhu  
(a) 8000C,dan (b) 9000C 

Perbesaran 1.00 kx 

Hasil pengujian dengan menggunakan SEM 
menunjukkan bahwa ukuran pori dari filter 
berbasis zeolit alam pahae + kulit kakao 

bertambah seiring dengan naiknya suhu 
sintering.  Pada suhu 8000C ukuran pori 
4,0βη m sedangkan pada suhu λ000C 
ukuran pori mencapai 5,405 m. Hasil ini 
mendukung hasil pengujian porositas. 

 

Hasil Karakterisasi Filter Uap Air 

Menggunakan Energy Dispersive X-Ray 

Spectrometer (EDX) 

 

(a) 
 

(b) 
 
Gambar 6. Hasil Uji EDX Filter Uap Air 

Berbasis Zeolit Alam Pahae 

yang DiaktivasiPada Suhu (a) 
8000C dan (b) 9000C 

 

b 

a 

b 
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(a) 

 

 
(b) 

 
Gambar 7. Hasil Uji EDX Filter Uap Air 

Berbasis Zeolit Alam Pahae + 
KulitKakao yang Diaktivasi 
Pada Suhu (a) 8000C dan (b) 

9000C 
 
Hasil pengujian EDX pada Gambar 6  dan 
Gambar 7 menunjukkan bahwa filter uap 

air berbasis zeolit memiliki unsur karbon 
lebih banyak daripada filter uap air yang 

berbasis zeolit+kulit kakao, dimana unsur 
karbon merupakan salah satu unsur yang 
dapat mengadsorpsi gas seperti uap air. Dan 

pengujian tersebut menghasilkan 
perbandingan Si/Al untuk filter berbasis 
zeolit sebesar 3.9 dan filter uap air berbasis 
zeolit+kulit kakao sebesar 3.8. Hasil 

perbandingan rasio Si/Al menunjukkan 

zeolit termasuk kedalam golongan zeolit 
silika sedang.  
 

Kesimpulan 

Pada penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa suhu aktivasi yang diberikan pada 
filter uap air yang berbasis zeolit alam 
pahae dengan filler kulit kakao 

mempengaruhi hasil pengujian, dimana 
filter yang diaktivasi pada suhu 9000C 
memiliki nilai porositas dan uji kekerasan 
terbaik sebesar 57.14% dan 61.310 N/m2 

bila dibandingkan dengan filter yang 
diaktivasi pada suhu 7000C dan 8000C. Hal 
ini didukung dengan hasil uji SEM yang 
menunjukkan bahwa pada suhu 9000C filter 
mempunyai ukuran pori yang maksimum 

yaitu sekitar η,40η m. 
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ABSTRAK 
 

Pengaruh variasi ukuran partikel arang dari bahan mentah cangkang kelapa sawit dan ampas tebu sebagai 
bahan perekat alami arang briket telah dipelajari. Cangkang kelapa sawit mengalami proses karbonisasi 
sedangkan ampas tebu juga yang telah di prakarboniasis pada suhu 250 oC dan selanjutnya kedua bahan 
masing-masingnya digiling untuk menghasilkan ukuran partiel yang bervariasi. Ukuran partikel arang 
dan perekat di variasikan sebesar 50 , 100 dan 125 mesh. Adapun persentase Rasio berat arang cangkang 
sawit dan ampas tebu yang dipilih adalah 95:5. Pembuatan arang tempurung kelapa sawit dilakukan 
dengan cara konvensional. Pembuatan briket  selanjutnya diteruskan dengan proses penekanan sebesar 2 
ton dan akhir sekali briket  yang sudah jadi dikeringkan. Beberapa uji karakterisasi yang telah dijalankan 
antaralain adalah uji kadar air, kadar abu, kandungan kalor, indeks shetter serta Imbasan mikroskop 
elektron (SEM) morphologi permukaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi ukuran partikel 
arang berpengaruh pada sifat-sifat briket yang dihasilkan. 
 
Kata Kunci: Briket arang, cangkang kelapa sawit, ukuran partikel, kandungan kalor 
 

ABSTRACT 
 
The influence of particle size variation of charcoal from the raw material palm shells and bagasse as a 
natural adhesive material charcoal briquettes have been studied. Palm kernel shells experiencing 
carbonization process while bagasse that has worked in the pre-carbonization at a temperature of 250 ° C 
and then the two materials each milled to produce partiel varying sizes. The particle size of charcoal and 
sugarcane bagasse in varying by 50, 100 and 125 mesh. The percentage weight ratio of palm shell 
charcoal and bagasse selected was 95: 5. Oil palm shell charcoal making is done in a conventional 
manner. Briquetting subsequently forwarded by the suppression of 2 tons of briquettes and end once the 
finished dried. Several tests have been run antaralain characterization is test moisture content, ash 
content, calorific content, as well as the index shetter induced electron microscope (SEM) the 
morphology of the surface. The results showed that variations in particle size charcoal effect on the 
properties of the resulting briquettes. 
 
Keywords: Charcoal briquettes, palm shells, particle size, heat content 

 

 

 

Pendahuluan 

 
Krisis energi pada saat ini sangat kental kita 
rasakan dan sedanghangat dibicarakan, 

dimana ditandai dengan semakin langkanya 

bahan bakar minyak (BBM) ditengah-
tengah masyarakat, yang berakibat pada  

 
 
kenaikan harga bahan bakar minyak 
(BBM), karena mengikuti harga minyak 
dunia yang semakin naik, kenaikan tersebut 

memberikan dampak yang sangat besar 

mailto:rikataslim@yahoo.co.id
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bagi masyarakat Indonesia, karena sebagian 
besar masyarakat masih bergantung pada 

bahan bakar fosil. 
Di Indonesia salah satupotensi energi 
alternatif yang dapat diperbaharui adalah 
limbah biomassa.Biomassa adalah material 

tanaman, tumbuh-tumbuhan, atau sisa hasil 
dari aktivitas produksi perkebunan yang 
digunakan sebagai bahan bakar atau sumber 
bahan bakar (Nodali, 2009). Limbah 
biomassa hasil perkebunan merupakan 

limbahorganik yang mengandung 

lignoselulosa, misalnya kayu, ranting daun-
daunan, rumput, dan jerami serta limbah 
biomassa tersebut akan terus berkelanjutan  
(Paletto et al, 2012). 

 
Jumlah limbah biomassa hasil perkebunan 
yang melimpah serta penanganannya  yang 
masih sederhana, mendorong timbulnya 

suatu pemikiran baru untuk meningkatkan 
nilai gunanya. Komponen lignoselulosa 
merupakan polimer alami dengan berat 
molekul tinggi yang kaya energi sehingga 

jumlah limbah biomassa hasilperkebunan 

yang banyak ini berpotensi sebagai sumber 
energi (Pereira et al, 2015) 
 
Salah satu energi alternatif yang dapat 

dikembangkan menggunakan limbah 
biomassa hasil perkebunan adalah briket. 
Briket (briquette) diartikan sebagai bahan 
bakar yang berwujud padat dan dibuat dari 
berbagai bahan dasar dari sisa-sisa bahan 

oraganik yang telah mengalami proses 
pemampatan dengan daya tekan tertentu 
(Hambali dkk, 2007). 

 

Selain bahan pengikat faktor lain yang juga 
berpengaruh dalam pembuatan briket arang 
adalah ukuran partikel arang yang 
digunakan. Ukuran partikel akan 
berpengaruh pada luas permukaan briket 

yang dihasilkan. Luas permukaan tentu 
berkaitan dengan kandungan oksigen yang 
dapat diikaat oleh suatu bahan. Pada 
keadaan lain kandungan oksigen dalam 

suatu bahan tentu berpengaruh pada nyala 
api dan laju pembakaran suatu bahan saat 

digunakan sebagai bahan bakar. Dalam 
penelitian ini akan ditinjau pengaruh 
ukuran partikel briket arang dari tempurung 
kelapa sawit terhadap prestasi briket arang 
yang dihasilkan. 

 
 

Metode Penelitian 

 
Bahan baku dalam pembuatan briket pada 

penelitian ini adalah tempurung kelapa 
sawit dengan dan menggunakan bahan 
perekat dari ampas tebu. Cangkang sawit 

dan ampas tebu masing-masing dikeringkan 
dibawah sinar matahari. Selanjutnya 
cangkang sawit melalui tahap pengarangan 
atau proses karbonisasi dengan suhu ± 
250oC. Sementara ampas tebu mengalami 

proses prakarbonisasi dengan suhu ± 200oC 
dalam sebuah oven. 
 
Seterusnya arang hasil karbonisasi 

dihancurkan dengan ballmilling selama 20 
jam begitupun dengan ampas tebu yang 
telah dikarbonisasi. Kemudian dilanjutkan 
dengan proses penyaringan dengan ukuran 
saringan yang berbeda yaitu 50, 100, dan 

125 mesh. Ukuran saringan yang berbeda 
ini bertujuan untuk mendapatkan variasi 
ukuran partikel arang yang diinginkan. 
Langkah selanjutnya sampel arang 

disediakan mengikuti perbandingan 95:5 
dimana 95% adalah cangkang sawit dan 5% 
perekat alami dari  ampas tebu yang telah 

diprakarbonisasi. Sampel dengan variasi 
ukuran partikel arang dilanjutkan dengan 

proses pencetakkan dengan mesin press 
hidrolik dengan tekanan 2 ton. Terakhir 
sekali sampel dikeringkan di oven dan juga 
dibawah sinar matahari. 

 
Karakterisasi briket diuji dengan Imbasan 
mikroskopis elektron (SEM) untuk melihat 
morfologi permukaan antar partikel dan 
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seterusnya Uji proximate dilakukan untuk 
mengetahui kualitas briket yang dihasilkan 

diantaranya Uji Nilai Kalor dengan alat 
Kalorimeter Bom, Uji kadar Air dan kadar 
abu. Uji Droptest juga dilakukan untuk 
mengetahui kualitas briket dari segi 
ketahanan benturan dengan menghitung 

Indeks shetternya. 

 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

 
 

 
 
Gambar 1. Skaning elektrom mikrogaf dari 

permukaan briket arang untuk 
perbedaan ukuran partikel a, 
CST50 dan b, CST 100 

  

Gambar 1 menunjukkan gambar skaning 
elektron mikrograf untuk briket arang arang 
dengan perbedaan ukuran partikel.  Pada 
gambar ditunjukkan dengan lingkaran yang 

dengan dua warna merah dan hijau. 
Lingkaran merah menunjukkan partikel 

arang untuk bahan perekat (ampas tebu) 
sedangkan lingkaran biru menunjukkan 
partikel arang untuk tempurung kelapa 
sawit. 
 

 

 
 
Gambar 2. Data pengukuran EDX untuk 

briket arang dengan ukuran 
partikel yang berbeda, a, CST 
100 dan b, CST 50 

 
Gambar 2 menunjukkan data pengukuran 

energi dispersif sinar X untuk partike briket 
yang berbeda. Dari gambar ditunjukkan 
adanya spektrum C dan O yang bersesuaian 
dengan energi dispersiv tertentu. 

Berdasarkan gambar dapat ditunjukkan juga 
bahwa persentase atomik untuk unsur 
karbon dan oksigen. Keberadaan unsur 
kabon untuk kedua sampel briket ini pada 

persentase diatas 72 %. Data ini 

menunjukka persentase karbon untuk 
masing-masing sampel sudah cukup tinggi. 
Sedangkan kehadiran oksigen sekitar 27 %. 
 

Tabel 1. Kandungan Kalor 
 

Sample 

 

Nilai Kalor 

 (kJ/kg) 

Nilai Kalor  

(kKal/kg) 
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CSAT50 25,658 6158 

CSAT100 25,787 6189 

CSAT125 26,195 6287 

 

Tabel 2. Kadar air 
 

Sampel 

 

berat 

awal 

 

berat 

sisa 

 

Berat 

air 

 (gr) 

kadar 

air 

% 

CSAT50 29,80 29,20 0,60 2,013 

CSAT100 29,61 29,12 0,49 1,655 

CSAT125 32,42 29,56 2,86 8,822 

 

Data yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan 2 

memperlihatkan bahwa kandungan kalor 
untuk semua sampel lebih besar dari 6000  
kKal/Kg. Hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa briket arang yang 
dihasilkan mempunyai kandungan nilai 

kalor yang lebih tinggi dari yang pernah 
dilaporkan sebelumnya (Arganda Mulia 
2007), dan Eddy Elfiano (2014). Keadaan 
ini menunjukkan bahwa untuk semua 

sampel briket mempunyai kandungan kalori 
diatas standar nasional Indonesia. Data 

pada tabel ini juga menunjukkan adanya 
pengaruh ukuran partikel terhadap 
kandungan kalor, dimana semakin kecil 

ukuran partikel akan menyebabkan semakin 
tinggi kandungan kalor yang dihasilkan. 
Tetapi dari data ini juga ditunjukkan bahwa 
perdeaan nilai kandungan kalor dengan 

ukuran partikel ini tidak terlalu siknifikan. 
 
Sedangkan data pada Tabel 2 menunjukkan 
bahwa kadar air untuk sampel briket ini 
menunjukkan nilai yang relatif kecil dan 

untuk sampel CSAT50  dan CSAT100 
berada dibawah standar nasional indonesia. 
Sedangkan untuk sampel CSAT125 
mempunyai kandungan air sedikit diatas 
standar nasional Indonesia. 

  

Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh analisa yang telah 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa ukuran 

partikel penyusun briket arang berpengaruh 

pada sifat-sifat fisis briket arang yang 
dihasilkan. Semakin harus ukuran partikel 

penyusun briket semakin besar kandungan 
kalor yang dimiliki.  
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ABSTRAK 

 
Elektroda karbon aktif monolit (KAM) dibuat dari proses pra-karbonisasi dari serbuk gergaji kayu karet 
sebagai bahan utama dari biomassa untuk aplikasi superkapasitor. Penelitian ini difokuskan pada 
pengaruh ketebalan elektroda terhadapi sifat elektrokimia sel superkapasitor. Sel yang dibuat dengan 
ketebalan elektroda yang bervariasi yaitu 0,3, 0,4, 0,6 dan 0,9 mm. Sifat elektrokimia seperti: waktu 
relaksasi, resistensi setara seri (ESR) dan kapasitansi spesifik dievaluasi oleh spektroskopi elektrokimia 
impedansi (EIS) dan pengisian dan pengosongan dengan metode arus konstan (CDC). Studi ini 
menemukan bahwa ketebalan elektroda menunjukkan pengaruh yang besar pada sifat elektrokimia dari 
KAM. Waktu relaksasi elektroda KAM meningkat dengan bertambahnya ketebalan elektroda. Ketebalan 
elektroda juga ditemukan meningkatkan ESR dan kapasitansi karakteristik tertentu. Ditemukan bahwa 
elektroda optimum adalah 0,4 mm ketebalan dan itu menunjukkan bahwa nilai ESR berada di terendah 
dan nilai kapasitansi spesifik berada di pertunjukan tertinggi. 

 
Kata Kunci: ketebalan elektroda, waktu relaksasi, kapasitansi spesifik 
 
 

ABSTRACT 

 
Activated carbon monolith (ACM) electrodes were prepared from pre-carbonized process of rubber wood 
sawdust as primary host material of biomass for supercapacitors application. This study focused on the 
electrodes thickness affect electrochemical properties of supercapacitor cells. The cells were fabricated 
with varies electrode thickness of 0.3, 0.4, 0.6 and 0.9 mm. The electrochemical properties such as: 
relaxation time, equivalent series resistance (ESR) and capacitance specific were evaluated by 
electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and charge and discharge at constant current (CDC) 
technique. The study found that the thickness of electrode shows a great influence on the electrochemical 
properties of the ACM. The relaxation time of ACM electrodes was increased by increasing of the 
electrode thickness. The electrode thickness were also found improving the ESR and capacitance specific 
characteristic. It found that the optimum electrode was 0.4 mm thickness and it showed that the ESR 
value was at the lowest and the specific capacitance value was at the highest performances. 
 

Keywords: Electrode thickness, relaxation time, specific capacitance 
 

 

 

Pendahuluan 

 
Superkapasitor atau kapasitor elektrokimia 

lapisan ganda adalah salah satu perangkat 
penyimpanan energi yang menarik  

 

 
perhatian banyak peneliti dalam dekade 
terakhir (Burke, 2007). Proses 
penyimpanan energi di kapasitor 

elektrokimia lapisan ganda terjadi karena 
pembentukan elektron dan ion pasang di 
antarmuka elektroda dan elektrolit di 
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dinding mikropori dan mesopori (Simon 
dan Gogotsi, 2008). Ketebalan elektroda 
adalah salah satu faktor yang menyebabkan 

ion dapat menyerap secara efektif ke dalam 
semua pori-pori elektroda (Burke, 2007). 
Elektroda yang terlalu tebal akan 
menyebabkan tidak semua pori-pori dapat 
diakses oleh ion selama proses pengisian, 

sehingga nilai kapasitansi spesifik rendah. 
Di sisi lain elektroda yang terlalu tipis akan 
mengurangi jumlah pori-pori yang tersedia, 
sehingga nilai kapasitansi tertentu juga 

menjadi kecil. Tsay dkk (2012 melakukan 
penyelidikan pada optimalisasi ketebalan 
bubuk elektroda karbon aktif. Elektroda 
yang dihasilkan oleh ditambahkan bahan 
perekat  polytetrafluoroethylene ke karbon 

aktif. Hasilnya menunjukkan bahwa 
ketebalan optimum untuk mendapatkan 
kinerja super maksimum adalah elektroda 
yang memiliki ketebalan 0,1 mm. Jenis dan 

bentuk elektroda karbon aktif menyebabkan 
distribusi ukuran pori yang berbeda. 
Elektroda dari jenis bubuk hanya memiliki 

distribusi mesopori dan mikropori. Bentuk 
elektroda aktif monolit karbon (ACM) 

memiliki bentuk pori yang lebih beragam 
yang terdiri dari mikro, meso dan makro-
pori. Distribusi pori-poriyang berbedaakan 
menghasilkan ketebalan optimum yang 

berbeda dari elektroda sehingga diperoleh 
kinerja superkapasitor yang lebih tinggi. 
Data yang dilaporkan dan dianalisis dalam 
makalah ini mengungkapkan berbagai 
ketebalan dari elektroda KAM dari serbuk 

gergaji kayu karet (SGKK) pada resistif, 

waktu relaksasi, kapasitansi spesifik, energi 
spesifik dan sifat kekuatan superkapasitor. 
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 
ketebalan optimum untuk kayu karet 

berdasarkan KAM elektroda terjadi pada 
ketebalan 0,4 mm. Sebuah analisis yang 
lebih lengkap akan diuraikan dalam teks 
berikut secara rinci. 

 

Metode Penelitian 

 
ACMs disiapkan dari RWSD menggunakan 

metode kami dilaporkan sebelumnya (Taer 
dkk, 2014). Secara singkat, RWSD itu pre-
dikarbonisasi pada suhu rendah (~ 280 oC), 
diikuti dengan proses ball mill selama 
kurang lebih 36 jam. Akhirnya, materi itu 

diayak untuk memperoleh serbuk diri 
perekat butiran karbon (SACG) dengan 
ukuran partikel kurang dari 53 mikron. 
monolit hijau (GM) dari SACG disiapkan 

dalam cetakan (20 mm diameter) 
menggunakan 8 ton metrik gaya tekan, 
kemudian dikarbonisasi pada ~ 600 oC 
dalam atmosfir N2 untuk menghasilkan 
monolit karbon. C per menit dengan waktu 

tinggal selama 4 jam.C dengan laju 

pemanasan 10 Monolit karbon diaktifkan 

oleh CO2 di ~ 900  The ACMs kemudian 
dipoles untuk ketebalan perbedaan 0,3, 0,4, 
0,6 dan 0,9 mm dan luas dicuci dengan air 

suling. Sel-sel super simetris yang dibuat 
untuk mempelajari sifat capacitive dari 

ACMs untuk digunakan sebagai elektroda. 
Sel terdiri dari dua ACMs, dua kolektor 

saat stainless steel (316-L foil stainless 
steel, Goodfellow Cambridge Ltd, Inggris) 
dan cairan elektrolit antara ACM 
dipisahkan oleh sebuah cincin dari Teflon 
spacer dengan ketebalan 0,1 mm. Asam 

sulfat (H2SO4, 1 M) menjabat sebagai 
elektrolit. Kinerja sel super dipelajari oleh 
galvanostatik charge-discharge dan 
impedansi elektrokimia spektroskopi (EIS) 
menggunakan antarmuka Solatron 1286 

elektrokimia. Kapasitansi spesifik 
ditentukan dengan menggunakan rumus 
Csp = 2C / m, di mana C adalah kapasitansi 
sel dan m adalah berat salah satu elektroda 

[6]. Nilai kapasitansi dari sel untuk setiap 
metode pengukuran ditentukan dengan 
menggunakan rumus berikut: C = (I x AT) / 
ΔV untuk galvanostatik charge-discharge 
dan C = (2πf Z ") - 1 untuk teknik EIS 
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(Taer dkk, 2011). Aku, AT, ΔV, s, f dan Z 
"mewakili arus konstan, waktu debit, 
tegangan, tingkat scan, frekuensi dan 

impedansi imajiner, masing-masing. 
Struktur morfologi dari ACM telah 
ditetapkan pada FESEM (Supra PV 55 
model).  
 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 
Gambar 1 menunjukkan pengukuran sifat 

elektrokimia sel super menggunakan 
elektroda ACM dari karet serbuk gergaji 
kayu dengan berbagai ketebalan elektroda. 
Gambar 1 (a) menunjukkan Niquist plot 
pengukuran spektroskopi elektrokimia 

impedansi. sifat tahan ditunjukkan pada 
inset Gambar 1 (a), data menunjukkan 
elektroda dengan ketebalan 0,4 mm 
memiliki resistensi sel terbesar. 

Karakteristik perlawanan ini ditandai 
dengan kurva setengah lingkaran, di mana 
sel-sel dengan ketebalan 0,4 memiliki 

diameter terbesar dari bentuk setengah 
lingkaran. Gambar 1 (b) menunjukkan 

hubungan antara waktu relaksasi dengan 
variasi ketebalan elektroda. Ini 
menunjukkan bahwa waktu relaksasi 
sebanding dengan ketebalan elektroda. 

Elektroda lebih tebal akan memiliki waktu 
relaksasi lebih besar. Fakta ini 
menunjukkan bahwa elektroda lebih tebal 
akan memakan waktu lebih lama untuk ion 
untuk menembus sepenuhnya ke dalam 

pori-pori. Hasil ini konsisten dengan hasil 

yang telah dilaporkan sebelumnya (Garcia-
Gomez dkk, 2010). Gambar 1 (c) 
menunjukkan hubungan dari nilai frekuensi 

kapasitansi spesifik untuk sel super dengan 
ketebalan yang berbeda. Data menunjukkan 
bahwa nilai-nilai kapasitansi spesifik jelas 
dipengaruhi oleh ketebalan elektroda. nilai-
nilai kapasitansi tertentu mencapai 

ketebalan elektroda optimum dari 0,4 mm. 

Data juga menunjukkan bahwa ketika 
ketebalan elektroda dikurangi menjadi 0,3 
mm, kapasitansi spesifik nilai turun sangat 

signifikan. Fakta ini menunjukkan bahwa 
pengurangan ketebalan 0,9-0,4 mm 
menunjukkan peningkatan persentase 
jumlah pori-pori yang dapat diakses oleh 
ion. Ketebalan elektroda 0,4 mm 

menunjukkan maksimum ion elektrolit per 
gram akses berat ke elektroda dan memiliki 
nilai-nilai kapasitansi spesifik terbesar. 
Elektroda 0,3 mm menunjukkan nilai 

kapasitansi spesifik telah menurun secara 
signifikan. Kondisi ini mengandalkan 
bahwa penurunan yang sangat signifikan 
dalam jumlah formasi pori akan 
mengurangi pasangan elektron-ion dan 

dengan demikian pada akhirnya 
mengurangi nilai kapasitansi tertentu. 
Gambar 1 (d) menunjukkan hubungan 
potensial ke waktu. Data ini konsisten 

dengan data sebelumnya di mana elektroda 
super sel dari 0,4 mm menunjukkan 
terpanjang waktu cas-discharge. 

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada 
Gambar 1, mendukung bahwa elektroda 0,4 

mm adalah ketebalan elektroda terbaik 
untuk elektroda monolit super dari serbuk 
gergaji kayu karet.  
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Gambar 1. Elektrokimia sifat super sel 

dengan ketebalan berbagai 

elektroda. 1a) Nyquist-plot sel 
dengan berbagai ketebalan dari 

pengukuran impedansi 
spektroskopi, 1b) waktu 
relaksasi terhadap ketebalan 

elektroda, 1c) nilai kapasitansi 
spesifik terhadap frekuensi, 
1d) Potensi terhadap waktu 
charge-discharge. 

 

Gambar 2 (a) menunjukkan hubungan 
antara daya spesifik dan super sel energi 
spesifik dengan ketebalan yang berbeda 

dari elektroda. Data menunjukkan bahwa 
super sel dengan ketebalan elektroda 0,4 
mm memiliki spesifik energi terbesar dari 
sel. Hasil ini konsisten dengan hasil 
sebelumnya ditampilkan pada data yang 

ditunjukkan pada Gambar 1 (c), di mana 
super sel elektroda dengan ketebalan 0,4 
mm memiliki nilai-nilai kapasitansi spesifik 
terbesar. Nilai kapasitansi spesifik dan 

energi spesifik yang terkait dengan rumus E 
= ½ CV2, formula ini menunjukkan nilai 
kapasitansi tertentu berbanding lurus 
dengan energi tertentu (Liu dkk, 2012). 
Gambar 2 (b) saling melengkapi dalam 

analisis hubungan ketebalan elektroda 
dengan kinerja sel super. SEM mikrograf 
jelas menunjukkan bahwa elektroda super 
dari kayu karet bentuk serbuk gergaji 

monolit memiliki beragam jenis pori-pori: 
makro, meso dan pori-pori mikro. Gambar 
2. Energi spesifik terhadap kekuasaan 

khusus untuk ketebalan yang berbeda dari 
super elektroda (a), SEM mikrograf dari 

monolit karbon aktif dari serbuk gergaji 
kayu karet (b). 
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Gambar 2. Energi spesifik terhadap 

kekuasaan khusus untuk 
ketebalan yang berbeda dari 
super elektroda (a), SEM 
mikrograf dari monolit 

karbon aktif dari serbuk 
gergaji kayu karet (b). 

 

Kesimpulan 

Karbon ketebalan elektroda dari serbuk 

gergaji kayu karet telah terbukti 

mempengaruhi sifat elektrokimia sel super. 
Ketebalan elektroda jelas mempengaruhi 
sifat resistif, waktu relaksasi, kapasitansi 

spesifik, energi spesifik dan daya spesifik. 
Ketebalan elektroda optimum terjadi pada 
ketebalan 0,4 mm, yang diproduksi 
tertinggi nilai-nilai kapasitansi spesifik dan 
energi spesifik terbesar 
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ABSTRAK 
 

Piranti penyimpan energy listrik terbarukan adalah superkapasitor yang banyak diminati saat ini, karena 
memiliki rapat energi yang besar dan rapat daya yang tinggi. Peningkatan luas dalam kapasitansi dicapai 
dengan superkapasitor adalah karena kombinasi dari elektroda berpori yang mewujudkan permukaan-
daerah yang sangat tinggi. Pembuatan elektroda superkapasitor dibuat dan dikarakterisasi dari bunga 
rumput gajah dengan suhu karbonisasi (Gas N2) 600 oC ,dan aktivasi fisika (Gas CO2 850 oC). Disamping 
itu elektrolit memegang peranan yang penting dalam mendesain sel superkapasitor, pembuatan elektrolit 
digunakan dari modifikasi sagu dan LiClO4 lalu dibandingkan dengan elektrolit H2SO4. Selanjutnya 
pengukuran elektrokimia dari elektroda sel superkapasitor menggunakan Cyclic Voltammetry.Dari hasil 
yang diperoleh bahwa sampel yang menggunakan elektrolit pati sagu dan LiClO4 memiliki luas arus 
charge (Ic)  dan arus discharge (Id) yang kecil dengan nilai kapasitansi 33,12 F/g. Apabiladibandingkan 
dengan sampel yang menggunakan elektrolit H2SO4yaitu mempunyai kurvaCyclic Voltammetry yang 
lebih besar dengan nilai kapasitansi 73,98 F/g. Hal ini disebabkan karena pada ion elektrolit H2SO4  

memiliki ukuran ion ukuran lebih kecil sekitar 0,533 nm, sedangkan pada elektrolit pati sagu LiCOl4 

memiliki ion sebesar 1,19 nm. Disamping itu ion yang terdapat didalamnya tidak bergerak secara bebas 
dikarenakan elektrolit tersebut bersifat penghantar ionic padat. 

 
Kata Kunci: BungaRumput Gajah, H2SO4, LiCl4, PatiSagu, Superkapasitor. 
 

ABSTRACT 
 

Renewable electrical energy storage device is a supercapacitor or Electric Double Layer Capacitor 
(EDLC) that is much in demand today, because it has a large power density and high power density. Vast 
increase in capacitance is achieved with supercapacitors is due to a combination of a porous electrode 
surface-area realize very high. Making the supercapacitor electrode made of flowers and grass is 
characterized by temperature carbonization (Gas N2) of 600 °C, and the activation of physics (CO2 Gas 
850 oC). Besides, electrolytes play an important role in designing the supercapacitor cell, the electrolyte 
used the manufacture of modified sago and LiCl4 then compared with H2SO4 electrolyte. Further 
measurements of the electrochemical supercapacitor cell electrodes using cyclic voltammetry. From the 
results obtained that the samples using sago starch electrolyte and has an extensive LiCOl4 charge current 
(Ic) and discharge currents (Id) are small with a capacitance value of 33.12 F /g. When compared with the 
samples using H2SO4 electrolyte which has a Cyclic voltammetry curves greater the capacitance value of 
73,98 F/g. This is because the H2SO4 electrolyte ion ion has a size smaller size of about 0.533 nm, 
whereas the sago starch and LiCl4 electrolyte ions of 1.19 nm. Besides, ion contained therein do not move 
freely because of the electrolyte ionic conductive solid. 
 
Keywords: Elephant Grass flowers,H2SO4, LiClO4, Sago Starch, Supercapacitors
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Pendahuluan 

 
Piranti penyimpan energi listrik terbarukan 
adalah superkapasitor yang banyak diminati 
saat ini, karena memiliki rapat energi yang 
besar dan  rapat daya yang tinggi. 
Peningkatan luas dalam kapasitansi dicapai 

dengan superkapasitor adalah karena 
kombinasi dari elektroda berpori yang 
mewujudkan permukaan-daerah yang 
sangat tinggi. Berbagai bentuk karbon 

berpori saat ini lebih disukai sebagai bahan 

elektroda karena memiliki luas permukaan  
yang sangat tinggi permukaan, 
konduktivitas elektronik yang relatif tinggi, 
dan biaya yang relatif rendah 

(Pandolfodkk, 2006). Pemilihan bunga 
rumput gajah didasarkan pada penelitian 
sebelumnya yang menghasilkan kandungan 
karbon untuk bungga rumput gajah yang 

telah mengaalami proses prakarbonisasi 
sebesar 60% sampai dengan 70% (Halim, 

2014), Rumput gajah memiliki kadar 
karbon yang cukup tinggi yaitu sebanyak 

60% sampai dengan 70%, tidak hanya itu 

rumput gajah mempunyai kadar selulosa 
sebesar 25% sampai dengan 40%, 
hemiselulosa 25% sampai dengan 50% 
serta lignin 10% sampai dengan 30% 
(Lestari, 2012). Laporan lain menunjukkan 

elektroda karbon dari bungga rumput gajah 
yang telah diaktivasi menghasilkan nilai 
kapasitansi spesifik sebesar 120 F/g. 
 

Disamping itu elektrolit memegang peranan 
yang penting dalam fabrikasi sebuah sel 

superkapasitor. Elektrolit merupakan suatu 
material yang bersifat penghantar ion, baik 
dalam bentuk cair ataupun gel. Penelitian 

ini akan difokuskan pada uji prestasi sel 
superkapasitor dengan membanding dua 
jenis elektrolit yang digunakan. Elektrolit 
dibagi menjadi dua jenis yaitu elektrolit cair 

dan elektrolit gel. Elketrolit cair yang 
digunakan adalah asasm sulfat 1 Molar 

sedangkan elektrolit gel dibuat dari pati 
sagu sebagai rumah dan Lithium perklorat. 
Digunakan sebagai sumbel ion Lithium 

Perchlorate adalah senyawa anorganik..  

 

 

Metode Penelitian 

 

a.Persiapan elektroda 

 

Pembuatan elektroda karbon menggunakan 

bahan asal dari bunga rumput gajah 
(pennisetumpolystacyon) yang telah di pra-
karbonisasi 280oC. Kemudian dilanjutkan 

dengan proses penggilingan menggunakan 
Ballmilling selama 20 jam, dilanjutkan 
dengan proses  pengayakan untuk 
mendapatkan partikel dalam rentang 39-52 
µm. Tahap selanjutnya dilakukan proses 

aktivasi  aktivasi kimia dengan 
menggunakan NaOH pada konsentrasi 0,4 
M, proses pengaktifan ditunjukkan pada 
Gambar 1. Selanjutny dilakukan penetralan 

dengan menggunakan air suling sebanyak 

200 mL dan  HCL 10 mL. Apabila sudah 
terjadi kondisi netral maka air yang telah 
terpisah dengan bubuk dipisah. Sehingga 
dapat dikeringkan dalam oven pada suhu 

110 oC hingga kadar air hilang. 
 

 
 

Gambar1. Mekanisme aktivasi kimia 

 

Pencetakan pellet dilakukan dengan 
mengambil serbuk yang telah diaktivasi 
sebanyak 0,7 g., selanjutnya dilakukan 
proses karbonisasi menggunakan gas N2 

pada suhu 600 oC. Kemudian dilanjutkan 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Dliclo4%26hl%3Did%26rlz%3D1C1AVSX_enID482ID482%26biw%3D1366%26bih%3D598%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Inorganic_compound&usg=ALkJrhiYBqYLM5g_wRvk8v3zzjPScU5qVA
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dengan proses aktivasi fisika pada suhu 850 
C dalam  aliran gas CO2.  

 

Pembuatan Gel Elektrolit 

 

Pembuatan gel elektrolit dilakukan dengan 
caramencampurkan 5 g tepung sagu  dan  
garam LiClO sebesar 5 % dari berat tepung 

sagu dan ditambahkan  sebanyak 80 mL air 
suling  pada  sebuah gelas beker. Aduk 
secara bersamaan pada hotplate selama 12 
jam seperti proses aktivasi kimia. 

 

 
 

Gambar 2. Alur pengadukan elektrolit 
 
Lalu campur kedua gelas beker tersebut 
kedalam satu wadah untuk di aduk selama 

24 jam dengan suhu 80 oC sampai diperoleh 
larutan yang homogen. Apabila telah 
mengental campuran tersebut dituang pada 
cawan petri lalu dikeringkan pada oven 

selama 20 menit hingga kadar air 
berkurang. 
 
Elektrolit cair dibuat dengan cara 
mencairkan asam sulfat pekat hinga 

mencapai keadaan 1 Molar. 
 
Pengukuran sifat elektrokimia untuk kedua 

kinerja bahan elektrolit ini dilakukan 

dengan membuat sebuah sel superkapasitor. 
Pengukuran sifat elektrokimia dari sel 
superkapasitor menggunakan Cyclic 

Voltammetry dengan jendela potensial 0 
hingga 500 mV pada laju imbasan 1 mV/s. 

 
 
 

Hasil Dan Pembahasan 

 
Cyclic Voltammetry merupakan suatu 
pengukuran yang digunakan untuk 
menentukan nilai kapasitansi spesifik. 
Gambar 3 menunjukan hubungan antara 
rapat arus (A/cm2) dan tegangan  (V) 

dengan laju scan  1 mV pada rentang 0 
sampaidengan 0,5 volt. Pemilihan laju scan 

1 mV dikarenakan pada laju scan tersebut 
ion akan  berdiffusi secara merata 

kepermukaan elektroda karbon sehingga 

nilai kapasitansi yang 
dihasilkanjugaakansemakinbesar(Taerdkk, 

2015). 
 

 
 

Gambar 3. Kurva Cyclic Voltammetry 

menggunakan Elektrolit pati 
sagu & LiCl4 

 

Gambar 3 menunjukkan bahwa sampel 
yang menggunakan elektrolit pati sagu  dan 
LiCl4 memiliki luas arus charge (Ic)  dan 

arus discharge (Id) yang kecil dengan nilai 
kapasitansi 33,12 F/g. Luas daerah charge 
(Ic)  dan discharge (Id) yang terbentuk 
pada grafik mengindikasikan besarnya nilai 
kapasitansi spesifik yang diperoleh untuk 

suatu elektroda. Semakin besar luas daerah 

charge (Ic) dan discharge (Id) maka akan 
semakin besar nilai kapasitansi yang 
dihasilkan dari sel superkapasitor. Arus 
charge (Ic) merupakan arus yang terukur 

ketika superkapasitor mengalami proses 
pengisian muatan yang ditandai dengan 
kurva bagian atas sedangkan arus discharge 

(Id) merupakan arus yang terukur ketika 

superkapasitor rmengalami proses 
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pengosongan muatan yang ditandai dengan 
kurva bagian bawah. Apabila dibandingkan 
dengan sampel yang menggunakanelektrolit 

H2SO4 yang ditampilkan pada Gambar 
4.mempunyai kurva Cyclic Voltammetry 

yang lebih besar dengan nilai kapasitansi 
73, 98 F/g. 

 

 
 

Gambar 4. KurvaCyclic Voltammetry 
menggunakanElektrolit 
H2SO4 

 

Dari kedua perbandingan hasil elektrolit 

modifikasi diatas, Bahwa data pengukuran 
menggunakan Cyclic Voltammetry dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Data hasil pengukuran kapasitansi 
spesifik (Csp) sel superkapasito 
rmenggunakan Modifikasi 
Elektrolit pati sagu & LiCl4 dan 
H2SO4 

 

 
 
Berdasarkan perbandingan dari modifikasi 
elektrolit tersebut bahwa nilai kapasitansi 
yang dimiliki oleh pati sagu & LiCl4 lebih 

rendah, disebabkan karena perbedaan 
ukuran ion elektrolit. Pada ion elektrolit 
H2SO4  memiliki ukuran ion ukuran lebih 
kecil yaitu 0,533 nm, sedangkan pada 

elektrolit pati sagu & LiCl4 memiliki ion 
sekitar 1,19 nm (Aripin dkk, 2010). 
Disamping itu ion yang terdapat 

didalamnya tidak bergerak secara bebas 
dikarenakan elektrolit tersebut padat. 
 
Kesimpulan 

Elektroda superkapasitor dibuat dan 
dikarakterisasi dari bunga rumput gajah. 
Modifikasi elektrolit dibuat dari campuran 

pati sagu dan LiClO4. Hasil pengujian sifat 
elektrokimia terbesar terdapat pada sampel 
H2SO4 dengan nilai kapasitansi spesifik 
sebesar 74,33 F/g. Sedangkan pada 

modifikasipati sagu dan LiClO4 memiliki 

nilai kapasitansi 33,12 F/g 
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ABSTRAK 

Telah berhasil dibuat karbon aktif dari ampas tebu melalui proses karbonisasi dan aktivasi kimia 
menggunakan ZnCl2 dengan bantuan daya iradiasi gelombang mikro, dengan variasi daya iradiasi 540 
Watt, 630 Watt dan 720 Watt. Karakterisasi sifat fisis menggunakan Difraksi Sinar-X, Mikroskop 
Pindaian Elektron dan Energi Dispersif Sinar-X, dan daya serap logam berat. Yield karbon aktif adalah 
66,56%, 54,88% dan 44,28% untuk masing-masing daya iradiasi. Hasil difraksi sinar-X menunjukkan 
karbon aktif memiliki pola difraksi semikristalin dengan kehadiran puncak landai (002) dan (100) pada 
sudut 2θ sebesar 22,108˚dan 43,686o. Analisis morfologi permukaan menunjukkan bahwa meningkatnya 
daya iradiasi gelombang mikro yang digunakan akan menghasilkan pori-pori yang lebih banyak dan 
teratur. Daya serap karbon aktif terhadap logam berat sebesar 130,26% logam Pb, 20,98% logam Fe, dan 
12,42% logam Cu pada daya 630 Watt. Secara keseluruhan hasil perhitungan dan analisis yang diperoleh 
menunjukkan bahwa daya iradiasi gelombang mikro mempengaruhi kualitas dari karbon aktif yang 
dihasilkan. 
 
Kata Kunci: Ampas tebu, karbon aktif, ZnCl2, iradiasi gelombang mikro, adsorpsi, logam berat.  
 
 

ABSTRACT 

 
The successful research has conducted to produce activated carbon from sugarcane bagasse which 
achieved by carbonization process and chemical activation using ZnCl2 as activator with microwave 
assisted process with irradiations power were varied by 540 watt, 630 watt, and 720 watt. The 
characterization of physical properties using X-Ray Diffraction, Scanning Microscop Electron, Energy 
Dispersif X-Ray and Adsoprtion capacity of heavy metals. Yield activated carbon 66,56%, 54,88%, and 
44,28% for each variation of the power irradiation. Data of X-rays diffraction indicated that all the 
activated carbon were in a semicrystalline form, with the presence narrow peak (002) and (100) showed 
by 2  at 22,108o, and 43,686o. The analysis of SEM showed by the increase of the irradiation power 
would produce more pores and more regular pore structure. The adsorption of active carbon toward 
heavy metal 130,26% Pb, 20,98% Fe, and 12,42% Cu. Overall the calculated and analyzed results 
showed that the variation of the microwave irradiation influenced the qualities of the activated carbon. 
 
Keywords:  sugarcane bagasse, activated carbon, microwave, adsorption, heavy metal. 
 

 

 

Pendahuluan 

 
Penggunaan air yang tergolong tinggi 
dalam proses basah pada produksi tekstil 

dapat menimbulkan limbah cair dalam 
jumlah yang signifikan apabila efisiensi  

 
 

proses tidak optimal. Limbah tersebut dapat 
mengandung berbagai macam bahan kimia 
yang digunakan selama proses produksi, 
misalnya logam berat, khususnya tembaga 

(Cu), krom (Cr), dan seng (Zn) karena 
logam-logam tersebut digunakan pada 
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proses pewarnaan (Smith, 1988). Salah satu 
contoh yang terkait dengan aspek ini adalah 
Sungai Siak. Dampak dari pengelolaan 

lingkungan yang masih belum optimal, 
pencemaran air Sungai Siak akan terus 
terjadi dan dapat menimbulkan kualitas air 
sungai yang makin besar. Kerusakan dan 
pencemaran air sungai akhirnya akan 

menjadikan fungsi sungai semakin kecil. 
Kemungkinan penyebab dari hal ini adalah 
adanya beberapa industri yang telah 
melakukan pengolahan limbah cair industri 

(Putri, 2011).  
 
Salah satu pendukung pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia adalah industri. 
Industri menghasilkan produk-produk 

kebutuhan manusia dan kebutuhan ekspor 
melalui proses-proses tertentu. Salah satu 
proses yang dipakai adalah proses adsorpsi. 
Proses adsorpsi di industri banyak dipakai 

untuk pemisahan gas, pemurnian pelarut, 
penghilangan polutan organik dalam air 
minum dan sebagai katalis. Adsorpsi yang 

paling potensial adalah karbon aktif sebab 
memiliki luas permukaan yang tinggi 

sehingga kemampuan adsorpsinya besar 
(Shofa, 2012).  
 
Karbon aktif dapat dihasilkan dari bahan-

bahan yang mengandung karbon dengan 
pemanasan pada suhu tinggi. Bahan baku 
yang berasal dari hewan, tumbuh-
tumbuhan, limbah ataupun mineral yang 
mengandung karbon dapat dibuat menjadi 

karbon aktif, diantaranya yaitu tulang, kayu 

lunak, sekam, tongkol jagung, tempurung 
kelapa, sabut kelapa, ampas penggilingan 
tebu, ampas pembuatan kertas, serbuk 
gergaji, kayu keras, batubara, dll. 

Umumnya  karbon aktif dapat dibuat 
dengan menggunakan batubara dan material 
yang mengandung lignoselulosa sebagai 
bahan baku (Garcia dkk, 2002).  

 

Salah satu material yang mengandung 
banyak lignoselulosa adalah ampas tebu. 
Tebu-tebu yang dari perkebunan diolah 

menjadi gula di pabrik-pabrik gula dan ada 
yang diolah menjadi minuman yang 
biasanya banyak dijual di pinggiran jalan. 
Selama produksi gula yang termanfaatkan 
hanya 5 %, ampas tebu yang dihasilkan 

sebesar 90 % dari setiap tebu yang di 
proses, sedangkan sisanya berupa tetes tebu 
(molusa) dan air. Ampas tebu sebagai 
limbah adalah suatu bahan yang 

mengandung karbon cukup tinggi. 
Kandungan karbon yang tinggi dalam 
ampas tebu menjadi dasar untuk 
menjadikannya sebagai karbon aktif 
(Wijayanti, 2009). 

 

 

Metode Penelitian 

 

Ampas tebu yang digunakan pada 
penelitian ini adalah ampas tebu bekas 
penjualan air tebu yang berada jalan raya. 

Ampas tebu yang sudah didapatkan 
direndam selama satu malam berguna untuk 

menghilangkan glukosa yang terkandung 
dalam ampas tebu tersebut. Kemudian 
ampas tebu dikeringkan dibawah sinar 
matahari selama beberapa hari sampai tidak 

ada lagi air yang terkandung dalam ampas 
tebu tersebut. Proses karbonisasi dilakukan 
dengan memanaskan ampas tebu di dalam 
oven dengan suhu 200oC selama 5 jam. 
Setelah proses karbonisasi, karbon 

dihaluskan dengan menggunakan mortal 

dan kemudian diayak untuk dengan 
menggunakan ayakan dengan ukuran 100 
Mesh. Hasil yang didapat merupakan 

serbuk ampas tebu yang akan dilakukan 
proses selanjutnya.  Aktivasi kimia 
dilakukan dengan menggunakan aktivator 
yaitu Seng Klorida (ZnCl2). Aktivasi ZnCl2 
dilakukan dengan menyiapkan  air suling 

sebanyak 300 mL kemudian timbang massa 
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ZnCl2 dengan perbandingan 2 : 1 dengan 
serbuk ampas tebu. Larutan ZnCl2 dan 
Ampas tebu dicampur dengan air suling 

sebanyak 300 mL dan diaduk dengan 
menggunakan hot plate dan magnetic 

stirrer pada suhu 30 oC dengan kecepatan 
pengadukan 400 rpm selama 25 jam. 
Ulangi langkah di atas hingga didapat 3 

sampel. Proses iradiasi gelombang mikro 
pada karbon aktif dilakukan menggunakan 
oven gelombang mikro dengan variasi daya 
540 Watt, 630 Watt dan 720 Watt dengan 

waktu masing-masing 20 menit. 
 
Pencucian dilakukan berulang-ulang pada 
masing–masing sampel menggunakan air 
suling, yang berguna untuk menetralkan pH 

karbon (pH~7). Pengujian nilai pH 
menggunakan universal indicator 
dilakukan setiap penggantian air suling. 
Pencucian ulang dilakukan secara terus 

menerus apabila pH karbon belum netral. 
Karbon yang memiliki pH netral 
selanjutnya dikeringkan dalam oven 

bersuhu 100oC selama 24 jam 
 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Penyusutan Massa setelah Proses 

Karbonisasi 

 

Data persentase penyusutan massa dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1.  Penyusutan massa ampas tebu 

setalah proses karbonisasi 
 

 

Proses karbonisasi bertujuan untuk 
menghilangkan senyawa hidrokarbon agar 
menjadi karbon dan menghasilkan butiran 

yang mempunyai daya serap. Ampas tebu 
yang sudah di  karbonisasi mengalami 
kehilangan kandungan air dan senyawa 
hidrokarbon yang menyebabkan terjadinya 
penyusutan massa dari biomassa yang 

digunakan. Tabel 1 menunjukkan 
persentase penyusutan massa ampas tebu 
setelah mengalami proses karbonisasi 
dengan persentase penyusutan rata-rata 

sebesar 44,30%. 
 
Setelah proses karbonisasi dilakukan proses 
aktivasi kimia dan dilanjutkan dengan 
proses iradiasi dengan gelombang mikro 

menggunakan variasi daya iradiasi 540 
Watt, 630 Watt dan 720 Watt yang 
berturut-turut diberi label KA540, KA630, 
dan KA720 sehingga menghasilkan karbon 

aktif. 
 

Yield Karbon Aktif 

 

Data penyusutan massa karbon aktif setelah 

proses iradiasidapat dilihat pada Gambar 2. 

 
 
Gambar 2.  Grafik yield karbon aktif dari 

ampas tebu terhadap daya 

iradiasi. 
 
Massa awal karbon adalah 25 gram dan 
setelah diiradiasi sampel KA540 tersisa 
16,64 gram atau sebesar 66,56%, 
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sedangkan sampel KA630 adalah 13,72 
gram atau sebesar 54,88% dan sampel 
KA720 tersisa 11,01 gram atau sebesar 

44,28%. 
 
Pada penelitian ini terjadi penurunan yield 

karbon aktif seiring meningkatnya daya 
iradiasi yang digunakan. Menurut Ahmed 

dan Theydan (2014) karbon aktif yang 
diiradiasi gelombang mikro akan 
mengalami penyusutan kadar air, bahan 
non-karbon dan pembentukan pori secara 

maksimum. 
 

Analisa Difraksi Sinar-X   

  

Karakterisasi yang digunakan untuk 

mengetahui struktur mikro dari karbon aktif 
dengan analisa XRD. Hasil analisa 
menggunakan XRD dapat dilihat pada 
gambar 3. 

 

 
 
Gambar 3. Pola difraksi sinar-X dari karbon 

dan karbon aktif dari Ampas 

Tebu berdasarkan variasi daya 
iradiasi gelombang mikro 540 
Watt, 630 Watt dan 720 Watt. 

 

 Pola difraksi yang ditampilkan pada 
Gambar 3 dikatakan sebagai semikristralin. 
Pola difraksi yang dihasilkan mempunyai 2 
puncak yaitu (002) dan (100) dengan nilai 
β  berkisar antara ββo dan 44o seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 3. Hasil 
penelitian yang didapatkan pada penelitian 
ini tidak jauh berbeda dengan hasil 

penelitian  Shofa (2012) yang 
menghasilkan pola difraksi dengan 2 
puncak dengan nilai β  berkisar antara 10o 

dan 80o pada penelitian Pembuatan Karbon 
Aktif Berbahan Baku Ampas Tebu dengan 
Aktivasi Kalium Hidroksida.   
 
Pola difraksi yang diperoleh dapat 

digunakan untuk menentukan parameter 
kisi dari karbon aktif seperti jarak antar kisi 
(d), tinggi lapisan (La) dan lebar lapisan 
(Lc) dengan menggunakan software 

microcal origin. Metode fitting 
menggunakan microcal origin juga 
berfungsi untuk memperbaiki susunan data 
sehingga mempermudah proses pengolahan 
data. Tabel 2 menunjukkan nilai parameter 

kisi dan dimensi mikrokristalin. 
 

Tabel 2. Parameter kisi dan dimensi 
mikrokristalin karbon aktif 

dengan variasi daya iradiasi 
 

 
 
Tabel 2 menunjukkan sampel KA630 
memiliki nilai tinggi lapisan (Lc) dan 

jumlah lapisan (Np) tertinggi. Hal ini 
menunjukkan bahwa selama proses iradiasi 
terjadi penataan ulang atom karbon dengan 
berkurangnya jarak ke arah horizontal dan 

meningkatnya jarak ke arah vertikal, 

sehingga lebar kristalit semakin kecil dan 
jarak antar kristalit bertambah besar. 
Menurut Boyea et al (2007) semakin besar 
luas permukaan karbon aktif maka akan 

memperkecil lebar lapisan (La) dan 
memperbesar tinggi lapisan (Lc). 
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Morfologi Permukaan Karbon Aktif 

  

Karakterisasi morfologi permukaan karbon 

aktif ampas tebu dilakukan dengan 
menggunakan mikroskop pindaian elektron 
(SEM) dengan perbesaran 1000x yang 
ditunjukkan pada Gambar 4.4. Perbesaran 
100x dan 500x dapat dilihat pada lampiran. 

 

 
  
Gambar 4. Morfologi permukaan karbon 

aktif masing-masing daya 
iradiasi (a) KA540, (b) KA630 
dan (c) KA720  

 
Gambar 4 menunjukkan bahwa sampel 

KA540 memiliki pori-pori yang dihasilkan 
masih sedikit, hal ini dikarenakan karbon 

aktif belum terdekomposisi sempurna, 
sehingga bahan dasar pembuat karbon 

terikat satu sama lain yang menyebabkan 
morfologi karbon membentuk rongga pori 
yang sedikit. Sempel KA630 memiliki 
makropori lebih banyak dibandingkan 
dengan  sampel KA540. Hal ini disebabkan 

oleh daya iradiasi gelombang mikro yang 
lebih tinggi terhadap karbon mengakibatkan 
pori-pori menjadi lebih lebar karena 
hilangnya sebagian rongga yang tertutup di 
dalam partikel karbon sehingga pori yang 

dihasilkan lebih banyak. Sampel KA720, 
memiliki makropori yang tidak teratur 
karena daya iradiasi yang terlalu tinggi juga 
tidak bagus dalam pembentukan pori dan 

dapat merusak sampel. Pori-pori menjadi 
lebih lebar karena hilangnya sebagian 
rongga yang tertutup di dalam partikel 
karbon (Marsh dan Reinoso, 2006). 

 

Analisi Energi Dispersif Sinar-X 

 
Karakterisasi energi dispersif sinar-X 

(EDX) digunakan untuk mengetahui jenis 
unsur yang terkandung dalam karbon aktif 
dan juga untuk mengetahui persentase berat 
dan persentase atom dari setiap unsur pada 
karbon aktif. Hasil pengujian EDX karbon 

aktif menggunakan daya iradiasi 540 Watt, 
630 Watt dan 720 Watt dapat dilihat pada 
Gambar 5. 
 

 
 

Gambar 5. Kandungan atom karbon aktif 
dari ampas tebu. 

 

Gambar 5 menunjukkan hasil pengujian 

EDX untuk karbon oleh atom karbon (C). 
Sampel KA630 mengandung atom C 
terbesar yaitu 60,56%  dan mengandung 
oksigen terkecil yaitu 39,44%. Jumlah 
kandungan karbon yang dihasilkan dalam 

penelitian ini telah memenuhi standar mutu 
berdasarkan SNI No.06-3730-1995 yaitu 
minimal 60%. Kandungan karbon dalam 
penelitian ini lebih tinggi dari penelitian 

yang dihasilkan oleh Ramdja dkk (2008) 
yang menggunakan pelepah kelapa sawit 

(Cocus nucifera) sebagai bahan pemula, 
yaitu sebesar 75%. 
 

Analisa Spektrofotometer Serapan Atom 

  
Spektrofotometer serapan atom digunakan 
untuk menganalisa daya serap karbon aktif 

terhadap unsur-unsur logam berat yang 
terdapat pada limbah air sungai siak. 
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Adapun unsur-unsur logam berat  yang 
dianalisa yaitu Pb,Fe dan Cu yang akan 
diuji daya serap terhadap karbon aktif 

dengan daya iradiasi gelombang mikro 540 
Watt, 630 Watt dan 720 Watt. Hasil 
persentase penyerapan logam berat 
terhadap karbon aktif dpat dilihat pada 
Gambar 6. 

 

 
 

Gambar 6. Grafik persentase penyerapan 
logam berat terhadap karbon 
aktif dengan daya iradiasi 

gelombang mikro.  

 

Gambar 6 menunjukkan penyerapan logam 
berat terhadap karbon aktif dengan 

persentase yang berbeda pada setiap logam 

beratnya. Sampel  KA630 mempunyai 
persentase Pb yang terbesar yaitu sebesar 
130,26 %, pada Fe sebesar 20,98% dan 
logam Cu sebesar 12,42%. Hal ini 
dikarenakan sampel KA630 mempunyai 

pori-pori yang lebih banyak sehingga 
paling efektif sebagai bahan  penyerap dan 
didukung dengan hasil SEM yang 
menunujukkan bahwa makropori yang 

terbanyak terdapat sampel KA630. Menurut 
Foo (2011) pada penelitian pengaruh 
iradiasi gelombang mikro terhadap sifat-

sifat fisika karbon aktif bahwa besar daya 
serap karbon aktif terhadap metilen biru 

tertinggi terdapat pada iradiasi gelombang 
mikro dengan daya 630 Watt sebesar 
96,859%.  
 

Daya serap logam berat terhadap karbon 
aktif terbaik yaitu sampel KA630 diuji 

kembali pada 3 tempat yaitu pada hulu, 
tengah dan hilir sungai Siak yang masing-
masing diberi label berturut-turut Titik 1, 

Titik 2 dan Titik 3. Persentase dari setiap 
titik ditunjukkan pada Gambar 7. 
 

 
 
Gambar 7. Grafik persentase penyerapan 

logam berat terhadap karbon 
aktif pada 3 titik 

 
Gambar 7 menunjukkan bahwa persentase 

pada setiap logam berat berbeda-beda. 
Persentase penyerapan tertinggi terdapat 
pada logam Pb dan semakin meningkat 
pada setiap titik nya. Peningkatan pada 
setiap persentase sebanding dengan hasil 

penelitian Yuliati (2010)  yang 

menghasilkan kandungan logam Pb 
terendah terdapat pada stasiun I dan yang 
tertinggi terdapat pada stasiun IV dalam 

penelitian akumulasi logam Pb pada sungai 
Sail. Tingginya kandungan logam Pb di 
Stasiun IV disebabkan oleh banyaknya 
limbah domestik yang masuk keperairan, 
dan letak stasiun di hilir sungai sehingga 

kemungkinan menampung limbah dari hulu 
sungai, karena air dari hulu sungai dalam 
perjalanannya mengalami kontaminasi baik 
karena erosi maupun pencemaran dari 

sepanjang tepi Sungai Sail.  

 
Persentase logam Fe dan Cu pada titik ke 2 
merupakan persentase yang rendah 
dibandingakan dengan titik 1 dan titik 3 

yaitu sebesar 15,42 % dan 24,6 %. Hal ini 
dikarenakan pada titik ke 2 sungai terdapat 
tumbuhan air yang berperan sebagai 
penyerap logam, seperti eceng gondok yang 
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dapat menyerap logam Cu dan Fe sehingga 
persentase mengalami penurunan pada titik 
2. Hal ini juga sesuai dengan hasil 

penelitian Putri (2014) yang menyatakan 
bahwa pada daerah yang banyak terdapat 
tumbuhan air seperti eceng gondok akan 
dapat menurunkan persentase kandungan 
logam berat. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 
karbon aktif dari ampas tebu telah berhasil 
dibuat dengan proses karbonisasi dan 
aktivasi kimia menggunakan ZnCl2 dengan 
perbandingan 2:1 dan berbantuan daya 
iradiasi gelombang mikro 540 Watt, 630 
Watt dan 720 Watt selama 20 menit untuk 
diaplikasikan sebagai bahan penyerap. 
Berdasarkan pola XRD diketahui bahwa 
karbon aktif dari ampas tebu memiliki 
struktur semikristalin yang ditandai dengan 
terbentuknya dua puncak yang landai (002) 
dan (100) pada sudut 2  sekitar 22o dan 
43o. Hasil SEM dan EDX menunjukkan 
sampel KA630 menghasilkan pori-pori 
lebih banyak dan besar serta meningkatkan 
kandungan atom karbon sehingga 
menyebabkan daya serap terhadap logam 
berat Pb, Fe maupun Cu yang terbaik 
terdapat pada sampel KA630 dengan nilai 
persentase penyerapan untuk Pb sebesar 
130,26 % kemudian Fe sebesar 20,98 % 
dan Cu sebesar 12,41 %. 
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ABSTRAK 

 

Telah dilakukan penelitian terhadap kemampuan karbon aktif dari ampas tebu untuk menyerap logam 
berat dari air sungai siak. Karbon aktif dibuat melalui proses pra-karbonisasi dan aktivasi kimia 
menggunakan ZnCl2 dengan bantuan iradiasi gelombang mikro. Proses aktivasi kimia dilakukan dengan 
variasi waktu pengaktifan yaitu 15 jam, 20 jam dan 25 jam. Rasio persentase massa granular karbon 
ZnCl2 adalah 2:1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakterisasi karbon aktif dari ampas tebu 
dan kemampuan karbon aktif dari ampas tebu sebagai adsorben untuk menyerap ion logam Pb, Fe dan 
Cu. Karbon aktif dikarakterisasi dengan menggunakan difraksi sinar-X, mikroskop pindaian elektron 
energi dispersi sinar-X dan Spektrofotometer Serapan Atom. Waktu pengaktifan kimia terbaik untuk 
menurunkan konsentrasi Pb, Fe dan Cu adalah 25 jam dengan daya serap untuk logam Pb 84,76%, untuk 
logam Fe 63,61% dan untuk logam Cu 62,77%. Daya serap logam berat tertinggi didukung oleh nilai Lc 

terbaik sebesar 5,308 nm. 
 

Kata kunci : Ampas tebu, aktivasi kimia, karbon aktif adsorpsi, logam berat 
 
 

ABSTRACT 

The adsorption of heavy metal ion on the activated carbon from sugar cane bagasse had been succesfully 
done. activated carbon had made by pre-carbonization process and microwave irradiation assisted zinc 
chloride (ZnCl2) activation. Chemical activation done by varies of time activation for 15 hours, 20 hours 
and 25 hours. The ratio of mass percentase of pre-carbonized of sugar cane baggase and ZnCl2 was 2 :1. 
The aims of the  research was to study the characteristics of activated carbon and adsorption of heavy 
metal ions from river Siak. Activated carbon were characterized using X-Ray diffraction, scanning 
electron microscopes and atomic adsorption spectroscopy. The best chemical activation time for the 
adsoption of heavy metal ion was 25 hours with the adsorption of Pb, Fe, and Cu of 84,76 %, 63,61, 
62,77% respectively. The absorbtion of the heavy metal ion was supported by the highest value of stack 
height (Lc) of 5,308 nm..  
 
Keywords : Sugar cane bagasse, chemical activation, activated carbon , adsorbtion, heavy metal 

 

 

 

Pendahuluan 

 
Pencemaran lingkungan oleh logam berat 

kebanyakan berasal dari aktifitas manusia  

 

 
yang mengekstraksi dan  mengeksploitasi 
logam tersebut. Aktivitas manusia itu 
seperti transportasi, pelabuhan, kegiatan 
industri dan pemukiman penduduk padat 

yang menghasilkan limbah logam berat 
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(Pari dan Hendra, 1999). Contohnya pada 
area sekitar perairan sungai Siak di 
Kabupaten Perawang yang memiliki 

aktivitas  yang sangat banyak sehingga 
logam berat yang terkandung juga akan 
semakin meningkat. Logam-logam yang 
mencemari perairan laut banyak jenisnya, 
diantaranya timbal (Pb), tembaga(Cu) 

dan besi (Fe). Pencemaran limbah yang 

terjadi di perairan dapat diatasi  salah  
satunya dengan  cara adsorpsi dengan 
menggunakan karbon aktif (Irwandi, R., 

dkk. 2015).  
 
Karbon aktif merupakan zat padat hitam 
menyerupai butiran atau bubuk arang yang 
sebagian besar terdiri dari karbon bebas 

serta  mempunyai kemampuan daya serap 
(adsorpsi) yang baik (Alothman, Z., dkk. 
2011). Karbon aktif memiliki luas 
permukaan antara 300 m2/gram sampai 

2000 m2/gram. Badan karbon aktif  
memiliki pori-pori variatif dari ukuran 

mikro di bawah 20 , ukuran meso antara 

20  sampai 50  dan ukuran makro yang 

melebihi 500  (Utomo, S. 2014 ). 

Tantangan produksi karbon aktif adalah 
untuk menghasilkan karbon yang sangat 

spesifik yang cocok untuk aplikasi tertentu. 
Karakteristik yang paling penting dari 
karbon aktif itu adalah kapasitas adsorpsi 
yang sangat dipengaruhi oleh kondisi 
persiapan karbon aktif (Kwaghger dan 

Adojeh). 
 
Beberapa biomassa telah dikaji sebagai 

bahan pemula dalam pembuatan karbon 

aktif seperti dari produk sampingan dan 
limbah hutan, yaitu tempurung kelapa, 
jerami padi, bambu industri dan pertanian, 
serbuk gergaji rotan, serbuk gergaji kayu 
karet, serat kelapa sawit, limbah aprikot 

dan sabut kelapa.  
 

Pada penelitian ini, biomassa yang 
digunakan sebagai bahan dasar pembuatan 
karbon aktif adalah ampas tebu. Ampas 

tebu merupakan salah satu material yang 
dapat dipertimbangkan sebagai absorben. 
Ampas tebu mengandung lignin dan 
selulosa yang tinggi. Persiapan karbon aktif 
dari ampas tebu akan dilakukan dengan 

metode aktivasi kimia menggunakan ZnCl2. 
Pemanfaatan ampas tebu sebagai absorben 
diharapkan dapat menjadi nilai tambah 
serta meningkatkan daya dukung terhadap 

lingkungan.  

 

 

Metode Penelitian 

 
Biomassa yang digunakan sebagai bahan 
dasar pembuatan karbon aktif adalah ampas 
tebu. Ampas tebu dibersihkan dari kulit dan  
buku-buku tebu kemudian dipotong-potong 
dengan panjang 3 cm - 4 cm dan dicuci dan 

direndam selama 1 malam. Ampas tebu 
diperas dan dikeringkan dibawah sinar 

matahari selama 2 hari. Proses selanjutnya 
adalah pra-karbonisasi di dalam oven pada 

temperatur 200  selama 5 jam,  kemudian 

proses panghalusan dan pengayakan untuk 

mendapatkan ukuran yang sama besar 
menggunakan ayakan berukuran 100 mesh. 
 
Metode aktivasi yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah aktivasi kimia dengan 
menggunakan zinc chloride (ZnCL2) 
sebagai agen pengaktif. Rasio persentasi 
pra-karbonisasi serbuk ampas tebu dengan 

ZnCl2 adalah 2:1. Campuran tersebut 

diaduk dengan menggunakan magnetic 

Stirrer pada suhu 300 dan kecepatan 
pengaduknya 400 rpm dengan waktu  yang 
bervariasi yaitu 15 jam, 20 jam dan 25 jam. 
Iradiasi gelombang mikro terhadap sampel 

dilakukan pada daya 630 Watt selama 20 
menit. Karbon aktif dicuci secara berulang-



Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2016                                                                           ISBN : 978-979-792-691-5 

37 
 

ulang sehingga pH  7 dan dikeringkan 

pada temperatur 100oC selama 24 jam.  
Karakterisasi yang dilakukan terhadap 

sampel meliputi struktur mikro dengan 
menggunakan difraksi sinar-X, morfologi 
permukaan dan kandungan elemen dengan 
masing-masing menggunakan mikroskop 
pindaian elektro dan energi dispersif sinar-

X serta daya serap karbon terhadap logam 
menggunakan Spektrofotometer Serapan 
Atom.  

 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

1. Yield Karbon Aktif Ampas Tebu 

 

Proses pra-karbonisasi dilakukan sebanyak 

5 kali dengan massa mula-mula masing-
masing 37,49 g. Persentase penyusutan 
massa ampas tebu ditunjukkan pada Tabel 
1.  

 
Tabel 1. Penyusutan Massa Ampas Tebu 

pada Proses Pra-karbonisasi 
 

 
 
Tabel 1 menunjukkan bahwa massa ampas 
tebu setelah dilakukan pra-karbonisasi  
mengalami penyusutan massa rata-rata 

45,96%.  Berkurangnya massa ampas tebu 

setelah melalui proses pra-karbonisasi 
dikarenakan hilangnya  kandungan air dan 
terurainya zat-zat yang terdapat dalam 
ampas tebu yang di tandai dengan adanya 

penyusutan massa yang cukup besar.  
 
Data yield karbon aktif yang dihasilkan 
dapat dilihat pada Tabel 2. Sampel KA 15, 

KA 20 dan KA 25 adalah sampel yang 

masing-masing telah mengalami proses 
pengaktifan kimia selama 15 jam, 20 jam 
dan 25 jam dan diiradiasi gelombang mikro 

masing-masing selama 20 menit.  

 

Tabel 2. Yield Karbon Aktif Ampas Tebu 

 

 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa yield karbon 

aktif mengalami penurunan seiring dengan 
bertambahnya waktu pengaktifan kimia. 
Penyusutan massa disebabkan oleh 
terjadinya proses penghilangan kadar air 

dan zat-zat yang dapat menguap yang 
terdapat pada karbon akrif. Sampel KA 15 
dengan massa awal 25 g mengalami 
penyusutan massa setelah pengaktifan 
kimia selama 15 jam menjadi 9,54 g, maka 

yield karbon aktif yang diperoleh adalah 
sebesar 39,36%. Sampel KA 20 mengalami 

penyusutan massa dari 25 g menjadi 9,23 g 
dan yield karbon yang diperoleh sebesar 

38,16% dan sampel KA 25  mengalami 
penyusutan massa berkurang hingga 9,03 g 
dan persentase yield mencapai 36,12%. 
 

2. Struktur Mikro Karbon Aktif 
 
Karakterisasi difraksi sinar-X bertujuan 
untuk mengetahui jarak antar bidang dan 
dimensi mikrokristalin (tinggi timbunan Lc 
dan lebar timbunan La) dan jumlah lapisan 

aromatik. Gambar 1  menunjukkan pola 

difraksi sinar-X dari karbon aktif.  
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Gambar 1. Pola difraksi sinar-X 
Gambar 1 terlihat adanya pergeseran 

puncak difraksi pada sudut β , baik pada 
sampel KA 15, KA 20 dan KA 25. 
Pergeseran ini menunjukkan bahwa adanya 
perubahan jarak antar atom pada sampel 
sehingga terjadi perubahan pada  jarak antar 

bidang. 
 
Perhitungan jarak antar bidang, dimensi 
mikrokristalin dan jumlah lapisan aromatik 

dari pola difraksi sinar-X dibantu dengan 

menggunakan perangkat lunak microcal 

origin 3.5. Penggunaan perangkat lunak  
microcal origin ini berfungsi untuk 
memperbaiki susunan data sehingga 

mempermudah dalam pengolahan data. 
 
Tabel 3. Jarak antara bidang dan dimensi 

mikrokristalit karbon aktif 

  

 
 
Tabel 3 menunjukkan nilai tinggi lapisan 
aromatik (Lc) dan lebar timbunan aromatik 
(La) yang berbeda-beda untuk setiap 
sampel. Nilai Lc terendah yaitu pada sampel 
KA 15, hal ini dikarenakan selama proses 
aktivasi terjadi pergeseran pelat heksagonal 
yang mengakibatkan struktur arang aktif 
berubah menjadi lebih amorf dan dimensi 
kristalinnya mengalami penataan ulang   
kearah vertikal sehingga tinggi lapisan (Lc) 
meningkat seiring semakin lamanya waktu 
pengaktifan kimia. Menurut Boyea et al., 
(2007) semakin besar luas permuaan 
karbon aktif maka akan memperkecil lebar 
lapisan (La) dan memperbesar tinggi lapisan 
(Lc).  
 
Jarak antara bidang (d002) dan (d100) dan 
dimensi mikrokristalin tinggi timbunan (Lc) 
dan lebar timbunan (La) dihitung dari data 

difraksi sinar-X yang berhubungan dengan 
intensitas masing-masing puncak difraksi 
(002) dan (100) dengan menggunakan 
Persamaan Debye-Scherrer (Awitdrus., 
dkk. 2010). 

 
 
3. Analisa Morfologi Permukaan 

Karbon Aktif 
 

Karakterisasi morfologi permukaan karbon 

aktif ampas tebu dilakukan dengan 

menggunakan mikroskop pindaian elektron 
(SEM) dengan perbesaran 1000x yang 
ditunjukkan pada Gambar 2.  
 

 

 

 
 

Gambar 2. Morfologi permukaan karbon 

aktif (a) KA15, (b). KA20 dan 
(c) KA25 
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Gambar 2 menunjukkan bahwa pada 
sampel KA 15 dan KA 20  terlihat pori-pori 
yang terbentuk tidak terlalu jelas sedangkan 

pada sampel KA 25 pori-pori terlihat jelas 
lebih banyak dan teratur.  

 

4. Daya Serap Karbon Aktif 

terhadap Logam Berat  
 

Tiga jenis sampel yang digunakan, yaitu 
sampel KA 15, sampel KA 20 dan sampel 
KA 25. Ketiga sampel ini akan di uji 

kemampuan daya serapnya terhadap Pb, Fe, 
Cu dari limbah air sungai Siak. Pengujian 

ini dilakukan dengan menggunakan 
Spektofotometer Serapan Atom (SSA) dan 
waktu kontak karbon aktif terhadap sampel 
air sungai Siak selama 1 jam. 
 

Penentuan adsorpsi dipengaruhi oleh 
beberapa faktor antara lain konsentrasi, 
massa adsorben, luas permukaan, suhu, 
ukuran partikel dan waktu kontak. 

Kemampuan daya serap karbon aktif 

terhadap logam berat ditentukan dengan 
menggunakan Spektrofotometer Serapan 
Atom (SSA). Persentase adsorpsi dihitung 
dengan menggunakan persamaan: 

 

 
 

dimana  = konsentrasi awal larutan 

(mg/L),  = konsentrasi akhir larutan 

(mg/L). Sementara untuk menghitung 

kapasitas penyerapan logam berat pada 

limbah dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan: 
 

 
 
 

 

Tabel 4. Penyerapan Logam Berat Pb, Fe 
dan Cu oleh Karbon Aktif  

 

 
 
Tabel 5. kapasitas penyerapan logam berat 

Pb, Fe dan Cu oleh karbon aktif  
 

 
 

Tabel 4 dan 5 menunjukkan bahwa waktu 
pengaktifan kimia  sangat berpengaruh 
pada daya serap karbon aktif.Sampel KA 
25 merupakan sampel dengan waktu 
pengaktifan kimia 25 jam memiliki daya 

serap yang lebih tinggi terhadap logam Pb, 
Fe dan Cu dibandingkan dengan sampel 
KA 15 dan KA 20. Daya serap KA 25 
untuk semua jenis logam adalah untuk 

logam Pb sebesar 84,76% dan kapasitas 
penyerapannya 101,65 mg/g sedangkan 
daya serap n tertinggi untuk logam Fe 
mencapai 63,61% dan kapasitas 
penyerapannya 15,96 mg/g sementara 

untuk daya serap logam Cu mencapai 
62,77% dan kapasitas penyerapannya 15,69 
mg/g.  
 

Persentase Daya serap logam berat pada 
logam Pb lebih besar dibandingkan dengan 
logam Fe dan Cu. Hal ini disebabkan oleh 
Pb memilki jari-jari atau ukuran ion yang 

lebih besar yaitu 0.76 dibandingkan 

dengan ion logam Fe dan Cu yang masing-

masing memilki jari-jari ion 0,74  dan 
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0,73 Polaritas ion logam yang lebih besar 

mengakibatkan logam Pb lebih mudah 
melakukan ikatan dengan molekul pada 
adsorben yang bersifat polar (Islamyah dan 

Koestiari. 2014). 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan:  
1. Struktur karbon aktif terbaik adalah 

KA 25 setelah dilakukan 
pengaktifan kimia selama 25 jam 

dengan tinggi lapisan aromatik (Lc) 

2,144 nm, lebar lapisan aromatik 
(La) 0,653 nm dan jarak antar 
lapisan aromatik d002 = 0,403 nm 
dan d100 = 0,199 nm.  

2. Waktu pengaktifan kimia terbaik 
pada penelitian ini adalah 25 jam 
yang dilabelkan dengan sampel KA 
25. Daya serap KA 25 untuk semua 
jenis logam adalah untuk logam Pb 

sebesar 84,76% dan kapasitas 
penyerapannya 101,65 mg/g 

sedangkan nilai efesiensi 
penyerapan tertinggi untuk logam 
Fe mencapai 63,61% dan kapasitas 

penyerapannya 15,96 mg/g 
sementara untuk nilai efisiensi 
penyerpan logam Cu mencapai 
62,77% dan kapasitas 
penyerapannya 15,69 mg/g. 
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ABSTRAK 

 
Telah dilakukan penelitian tentang  pengaruh konsentrasi pengaktifan kimia karbon aktif terhadap penyerapan logam 
berat dengan metoda eksperimen. Karbon aktif disediakan dari ampas tebu menggunakan aktivasi ZnCl2 berbantuan 
iradiasi gelombang mikro. Pengaktifan kimia menggunakan daya iradiasi gelombang mikro 630 Watt dengan variasi 
ZnCl2 : 1M,2M dan 3M selama 20 menit dan masing-masing dilabelkan dengan KA 1M, KA 2M dan KA 3M. Sifat-
sifat fisika karbon aktif dikarakterisasi dengan menggunakan Mikroskopi Pindaian Elektron dan Energi Dispersif 
Sinar-X, Difraksi Sinar-X dan Spektrofotometri Serapan Atom.  Hasil difraksi sinar-X menunjukkan karbon aktif 
memiliki pola difraksi semikristalin dengan kehadiran dua puncak 00β dan 100 pada sudut β  disekitar ββ˚dan 45o. 
Analisis struktur mikro karbon aktif menunjukkan bahwa tinggi lapisan (Lc) berbanding terbalik dengan lebar lapisan 
(La) dan jarak antara lapisan d002 dan d100 tidak bergantung secara signifikan terhadap konsentrasi aktivator. Karbon 
aktif pada konsentrasi aktivator ZnCl2 3 M memiliki daya serap yang baik terhadap logam berat Pb sebesar 97,7%, 
Fe sebesar 57,595% dan Cu sebesar 43,5%.  
 
Kata Kunci : Karbon aktif, aktivasi kimia, konsentrasi ZnCl2, penyerapan logam berat 

 

 

ABSTRACT 

 
The effects of concentration of zink cloride (ZnCl2) on the heavy metal ion adsorption of activated carbon. Have 
been done experimentall carbon were prepared from sugar cane baggase using microwave irradiation assisted ZnCl2 
activation. Zink chloride were used as activation agent with various of concentration i,e. 1M, 2M dan 3M and 
labelled KA 1M, KA 2M and KA 3M respectively and of the output power of 630 Watt for 20 minutes. The physical 
properties of activated carbon were characterized using electron scanning microscopy and X-ray dispersive energy, 
X-ray difraction, and atomic absorption spectroscopy. X-ray pattern of activated carbon were shown in 
semiecrystalline with the presence of peaks of 00β and 100 at β  about ββo  and  45o. Micro structure analysis of 
activated carbon shows the stack height (Lc) inversely proportuning with stack width (La) and inter layer spacing 
(d002 and d001) activated carbon did not depend significantly with the concentration of activating agent. The activated 
carbon with the ZnCl2 concentration of 3M has the highest heavy metal adsorption i.e 97,7%, 57,6% and 43,5% for 
adsorption Pb, Fe and Cu respectively.   
    
Keywords : Activated carbon, chemical activation, ZnCl2 consentration, heavy metal adsorption 
 
 

 

 

Pendahuluan 

 

Pencemaran sungai dapat berasal berbagai 

sumber, seperti limbah industri, limbah 
rumah tangga, limbah pertanian dan lain-
lain. Limbah industri yang berbahaya 
adalah industri yang mengandung logam 
berat seperti merkuri (Hg), kromium (Cr),  

 

 
timbal (Pb), kadmium (Cd), arsen (As),besi 
(Fe) dan tembaga (Cu) (Naditia, 2011). 
Pengurangan zat pencemaran secara fisika 
juga sering dilakukandenganmenggunakan 

bahan-bahan yang dapat menyerap zat-zat 
pencemar seperti karbon aktif dan biomassa 
sel (Sugianto, 2012). 
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Karbon aktif adalah senyawa karbon yang 
telah diproses dengan cara aktivasi 
sehingga senyawa tersebut memiliki pori 

dan luas permukaan yang sangat besar 
dengan tujuan untuk meningkatkan daya 
adsorpsinya. Karbon aktif  telah digunakan 
sebagai katalis, penghilang bau, penyerap 
warna, zat pemurnian, dan lain 

sebagainya.Karbon aktifdapat diperoleh 
dari bahan dasar seperti  tempurung kelapa, 
bonggol jagung, ampas tebu dan lain-lain. 
Pada penelitian ini ampas tebu digunakan 

sebagai bahan dasar pembuatan karbon 
aktif. Ampas tebu dapat digunakan sebagai 
bahan baku pembuatan karbon aktif karena 
merupakan material yang mengandung 
lignoselulosa. Lignoselulosa merupakan 

unsur yang banyak mengandung karbon. 
Lignoselulosa terdiri dari lignin, selulosa 
dan hemiselulosa.Selain itu, ampas tebu 
mudah ditemukan disekitar Pekanbaru dan 

belum dimanfaatkan dengan baik hanya 
menjadi limbah. 
 

Menurut Shofa (2012) ada dua metode 
aktivasi yang dapat digunakan untuk 

pengaktifan karbon, yaitu aktivasi fisika 
dan aktivasi kimia. Aktivasi fisika adalah 
karbon dipanaskan pada suhu tertentu dan 
dialirkan gas pengoksidasi seperti uap air 

dan . Gas pengoksidasi akan bereaksi 

dengan karbon dan melepaskan karbon 

monoksida dan hindrogen untuk gas 
pengoksidasi berupa uap air. Senyawa-
senyawa yang terkandung dalam karbon 
aktif akan terlepas pada proses ini sehingga 

akan memperluas pori dan meningkatkan 

daya adsorpsinya. Aktivasi kimia adalah 
pengaktifan karbon menggunakan bahan 
kimia sebagai agen pengaktif sepertiKOH, 
NaOH, CaCl2, MnCl2, ZnCl2, Ca(OH)2, 

H2SO4, H3PO4. Aktivasi kimia memiliki 
keunggulan dibandingkan aktivasi fisika, 
diantaranya pada proses aktivasi kimia suhu 

yang digunakan umumnya lebih rendah dan 
karbon yang dihasilkan lebih baik. 
 

Karbon yang diaktifkan dengan aktivasi 
kimia selanjutnya harus diberi pemanasan 
untuk menghilangkan volatile yang tersisa 
selama proses aktivasi. Pada penelitian ini 
pemanasan dilakukan menggunakan 

gelombang mikro. Pengaktifan karbon 
menggunakan pemanasan gelombang 
mikromemiliki beberapa keunggulan yaitu 
efisiensi energi yang tinggi dan waktu 

pemanasan yang relatif singkat. 
Konsentrasi aktivator pada penelitian ini 
divariasi untuk mengetahui konsentrasi 
aktivator yang terbaik untuk menghasilkan 
karbon aktif  dari serbuk ampas tebu. 

 
 

Metode Penelitian 

 
Bahan dasar yang digunakan untuk 
pembuatan karbon aktif adalah ampas tebu 

yang dikumpulkan dari pedagang air tebu 

yang berada disekitar Panam, 
Pekanbaru.Ampas tebu dipisahkan dari 
kulit dan buku-bukunya, lalu dipotong-
potong kecil yang ukurannya kurang lebih 

3cm-4cm. Pra-karbonisasi serbuk ampas 
tebu dilakukan didalam oven dengan  
temperatur 200oC selama 5jam lalu arang 
dihaluskan dan diayak sehingga berukuran 

149 m. 

 
Pengaktifan kimia pra-karbonisasi serbuk 
ampas tebu dilakukan selama 24jam pada 

suhu kamar. Konsentrasi aktivator ZnCl2 

yang digunakan 1M, 2M dan 3M dengan 
karbon 15gram dan air suling 150 ml. 
 
Iradiasi gelombang mikro terhadap sampel 
dilakukan pada daya 630 Watt selama 

20menit menggunakan oven gelombang 
mikro. Karbon aktif dicuci secara berulang-
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ulang sampai pH  7 dan dikeringkan pada 

temperatur 100oC selama 24 jam.  
Karakterisasi yang dilakukan pada sampel 

meliputi morfologi permukaan karbon aktif, 
struktur mikro karbon aktif serta daya serap 
karbon aktif terhadap logam berat Pb, Fe, 
Cu dengan menggunakan spektofotometer 
serapan atom (SSA). 

 
 

Hasil Dan Pembahasan 

 

1. Penyusutan Massa setelah Proses 

Pra-karbonisasi 

Proses pra-karbonasi dilakukan pada lima 
buah sampel yang dilabelkan dengan 
sampel P.K1, sampel P.K2, sampel P.K3, 
sampel P.K4 dan sampel P.K5. Data 

persentase penyusutan massa dapat dilihat 
pada Tabel 1. 
 
Tabel 1.  Penyusutan massa arang dari 

serbuk ampas tebu setalah 
proses pra-karbonisasi 

 

 
 
Berdasarkan hasil rata-rata data pada Tabel 

1 diatas penyusutan massa yang dihasilkan 
dapat dikatakan bahwa kandungan air dan 

material yang menguapyang terdapat dalam 
serbuk ampas tebu telah berkurang.  
 

1. Yield Karbon Aktif 
 
Data penyusutan massa karbon aktif setelah 

proses iradiasidapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Yield karbon aktif serbuk ampas 
tebu setelah iradiasi 

 

 
 

Tabel 2 menunjukkan massa yield karbon 
aktif menurun seiring bertambahnya 
konsentrasi aktivator ZnCl2 yang 

digunakan.  Peningkatan konsentrasi ZnCl2 

dapat menyebabkan terjadinya 
penghancuran struktur pori-pori yang 
terbentuk pada karbon aktif, sehingga hasil 
padatan karbon aktif berkurang dan yield 
karbon aktif yang dihasilkan semakin 

sedikit. 
 
Menurut Kalderis (2008) proses pra-
karbonisasi mengeluarkan banyak asap 

sebagai indikasi bahwa menguapnya 
senyawa-senyawa lain yang mudah 

menguap (senyawa volatile) terkandung 
pada ampas tebu. Pra-karbonisasi pada 
temperatur < 250 oC terjadi penyusutan 

massa sekitar 30% - 40% dengan 
melepaskan kumpulan gugus –OH dan –
CH2OH, sedangkan interval temperatur  
β40˚C - γ70 ˚C terjadi penyusutan massa 
sekitar 40% - 60% dengan melepaskan 
cincin piranosa dan rantai glukosidik 
molekul selulosa dan melepaskan CO2, CO, 
dan H2O serta membentuk sejumlah tar. 
Proses pra-karbonisasi pada serbuk ampas 

tebu sampai menjadi karbon terjadi secara 
bertahap yaitu, sampai suhu 210 oC  
kandungan air hilang, kemudian suhu 
210oC – 370oC terjadi dekomposisi 

lignoselulosa yang terdiri dari lignin, 
selulosa dan hemiselulosa, lalu mulai dari 
suhu 370 oC terjadi pemecahan ikatan C-C. 
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2. Morfologi Permukaan Karbon 

Aktif  
 

Morfologi permukaan karbon aktif 
dikarakterisasi dengan menggunakan 

mikroskopi pindaian elektron. Gambar 
mikro karbon aktif dengan perbesaran 100 
x ditunjukkan pada gambar 1. 
 

 
 

Pada gambar 1 terlihat bahwa pori-pori 
yang terbentuk pada sampel a kurang jelas 
dan sedikit, ini terjadi karena pada sampel a 

pori masih banyak tertutup oleh zat-zat lain 
dan volatil dikarenakan kurangnya 
konsentrasi aktivator. Sampel b memiliki 
pori-pori lebih banyak dibandingkan 

sampel a. Sampel c memiliki pori-pori lebih 
banyak dan struktur pori yang lebih 

jelas.Pada perbesaran ini mikropori dan 
mesopori tidak dapat diamati. 
 

3. Analisi Energi Dispersif Sinar-X 
 
Analisa energi dispersif sinar-X digunakan 

untuk menganalisa jenis elemen font 
berbeda yang terdapat dalam karbon aktif. 
Gambar 2 menunjukkan hasil analisa energi 
dispersif sinar-X terhadap sampel KA 1M, 

KA 2M dan KA 3M. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil pengujian unsur karbon 
aktif menggunakan EDX 

Gambar 2 menunjukkan karbon aktif 
dengan unsur persentase karbon tertinggi 
adalah sampel KA 3M yaitu dengan 

persentase 70,2% dan unsur oksigen 29,8%. 
Sampel KA 2M memiliki persentase unsur 
karbon sebesar 59,82% dan unsur oksigen 
40,18, sedangkan sampel KA 1M memiliki 
persentase unsur karbon sebesar 49,74% 

dan unsur oksigen 50,26%. Rendahnya 
kandungan karbon kemungkinan 
disebabkan oleh suhu pra-karbonisasi relatif 
rendah dan aktivasi kimia menggunakan 

iradiasi gelombang mikro masih kurang 
memadai untuk mengubah lignin, selulosa 
dan hemiselulosa menjadi karbon. 
 
Menurut Marsh & Rodrigues-Reinoso 

(β00θ) pada suhu pemanasan λβ7˚C jumlah 
kandungan karbon, yaitu sebesar 90%, 
sedangkan pada suhu pemanasan 1γβ7˚C 
jumlah kandungan karbon yang terbentuk 

sebesar 99%. Pembuangan unsur bukan 
karbon yang terjadi pada suhu di atas 
1000˚C, karbon yang dihasilkan disebut 
dengan karbon polimerik dan pemanasan 
yang terjadi dibawah 1000˚C karbon yang 
dihasilkan bersifat antara polimer dan 
karbon (Jenskin dan Kawamura, 1976). 
 

4. Struktur Mikro Karbon Aktif   
 
Gambar 3. menunjukkan difraktrogram 
sinar-X untuk karbon aktif dari serbuk 

ampas tebu dengan variasi konsentrasi 
ZnCl2 1 M, 2 M, dan 3 M. Microcal Origin 
3.5. Pada sampel KA 1M memiliki dua 
puncak yaitu puncak (002) dan (100) pada 

sudut β  = β1,87βo dan pada sudut β  = 
4γ,0ββ˚. Sampel KA 2M pada puncak (002) 
berada pada sudut β  = β1,7γ8o dan pada 
puncak (100) berada pada sudut  β  = 
4η,4λ1˚ dan sampel KA γM pada puncak 
(00β) berada pada sudut β  = ββ.108o dan 
pada puncak (100) berada pada sudut β  = 
4η,λ18˚. Pergeseran puncak difraksi yang 

1000 x 1000 x 1000 x 

(a) (b) (c) 
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terjadi menunjukkan adanya perubahan 
jarak antar atom pada sampel yang 
menyebabkan perubahan pada jarak antar 

bidang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Pola difraksi sinar-X 

berdasarkan variasi 
konsentrasi ZnCl2 1 M,  2 M 

dan 3 M 

 
Jarak antara bidang (d002) dan (d100) 
dihitung dengan menggunakan dimensi 
mikrokristalin, yaitu tinggi lapisan (Lc) dan 
lebarlapisan (La) yang berhubungan dengan 
intensitas masing-masing puncak difraksi 

(002) dan (100) dengan menggunakan 

Persamaan Debye-Scherrer (Awitdrus et al, 

2010):  =   dengan  adalah 

panjang gelombang,  adalah lebar puncak 

setengah maksimum,  adalah sudut 

difraksi dan K adalah 0,89 untuk Lc dan 
1,84 untuk La. 

 

Jarak antar bidang (d002 dan d100) dan 
dimensi mikrokristalin (La dan Lc) 
ditunjukkan pada Tabel 3.     
 

Tabel 3. Jarak antar bidang dan dimensi 
mikrokristalin 

 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa karbon aktif 
yang diaktivasi dengan konsentrasi 
aktivator 3 M memiliki nilai tinggi lapisan 

(Lc) terbesar yaitu sebesar 2,0184 nm jika 
dibandingkan dengan karbon aktif yang 
diaktivasi dengan konsentrasi aktivator KA 
1M dan KA 2M. Menurut Qu  (2002)nilai 
(Lc) mempengaruhi luas permukaan karbon 

aktif dimana semakin tinggi nilai (Lc) maka 
luas permukaan karbon aktif semakin 
tinggi.  

 

5. Daya Serap Karbon Aktif 

Terhadap Logam Berat 
 

a. Logam Berat Pb 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa penurunan 
konsentrasi Pb terbesar terdapat pada 

sampel KA 3M, setelah diberikan perlakuan 
karbon aktif pada sampel limbah air sungai 
Siak, di mana konsentrasi logam berat Pb 
yang semula sebesar 4,797 ppm menjadi 
sebesar 0,108 ppm dan penyerapan logam 

berat Pb mencapai 97,70%. Sampel KA 1M 
dapat menyerap logam 77,80% dan sampel 
KA 2M menyerap logam paling sedikit 
yaitu 68,00%. 

 
Tabel 4. Data hasil penyerapan logam berat 

Pb oleh karbon aktif 
 

 

 

Menurut Mars dan Reinoso (2006) karbon 
aktif yang menggunakan aktivator ZnCl2 
menghasilkan ukuran karbon, yaitu 

mikropori yang lebar dan mesopori yang 
kecil. Ukuran mikropori karbon aktif , yaitu 
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dibawah 2 nm atau sama dengan dibawah 

20  Ukuran pori karbon aktif lebih besar 

dari ion logam Pb sehingga karbon aktif  
mampu menyerap ion logam Pb yang 

memiliki jari-jari atau ukuran ion sebesar 

0,76  dengan baik. 

 

b.  Logam Berat Fe 

Tabel 5 menunjukkan bahwa konsentrasi 

aktivator sampel KA 3M memilki daya 
serap yang tinggi terhadap Fe dibandingkan 

dengan sampel KA 1M dan KA 2M. 
Persentase daya serap sampel KA 3M 

mencapai 57,90% sedangkan sampel KA 
1M dan KA 2M hanya mencapai 40,30% 
dan 57,50%.  
 
Tabel 5. Data hasil penyerapan logam berat 

Fe oleh karbon aktif 
 

 
 

Ukuran jari-jari ion Fe sebesar 0,74 . Hasil 

penelitian yang sama juga didapatkan oleh 

(Apriani dkk, 2013) dimana semakin besar 
konsentrasi aktivator, maka semakin 
besarnya jumlah pori yang dihasilkan 
sehingga kandungan Fe yang tersisa 
semakin kecil. Semakin besar konsentrasi 

aktivator yang diberikan, maka semakin 
banyak pembesaran ukuran pori dan 
pembentukan pori baru yang terjadi serta 

daya serap yang dihasilkan semakin besar, 
sehingga kandungan Fe yang tersisa 

semakin kecil. 

 

c. Logam Berat Cu 

Logam berat Cu (tembaga) merupakan 

jenis logam berat essensial dan 

memiliki jari-jari ion 0,73 . Pengujian 

daya serap karbon aktif terhadap logam 

berat Cu dilakukan menggunakan 3 

jenis sampel, yaitu sampel KA 1M, KA 

2M dan KA 3M. Ketiga sampel itu 

merupakan sampel yang telah diaktivasi 

dengan konsentrasi yang telah 

ditentukan kemudian dicampur dengan 

air sungai Siak yang telah diuji 

mengandung Cu. Data yang dihasilkan 

dari pengujian SSA dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

 
Tabel 6. Data hasil penyerapan logam berat 

Cu oleh karbon aktif 
 

 
 
Tabel 6 dapat dilihat pada sampel KA  2M 
logam berat Cu lebih tinggi terserap oleh 
karbon aktif. Konsentrasi aktivator yang 
digunakan mempunyai pengaruh daya serap 
karbon aktif terhadap logam berat Cu, yaitu 

pada sampel KA 1M sebesar 31,20% 
sedangkan sampel KA 2M sebesar 37,80% 
dan sampel KA 3M sebesar 43,50%. 
 
Persentase Daya serap karbon aktif 

terhadap logam berat Pb lebih besar 
dibandingkan dengan logam berat Fe dan 
Cu, karena logam berat Pb memiliki jari-

jari ion lebih besar dibandingkan logam 

berat Fe dan Cu. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
dapat disimpulkan bahwa unsur karbon 

terbanyak melalui hasil Energi Dispersif 
Sinar-X yaitu saat karbon aktif diaktivasi 
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menggunakan konsentrasi aktivator 3 M 
sebesar 70,20 %. Nilai Lc berbanding 
terbalik dengan nilai La yang berarti 

semakin besar Lc dan semakin kecil La 
maka daya serap karbon aktif semakin 
besar danuji daya serap karbon aktif 
terhadap logam berat terbaik pada 
konsentrasi aktivator 3 M, yaitu pada logam 

Pb sebesar 97,70%, logam Fe = 57,59% 
dan logam Cu = 43,50%.Semakin tinggi 
konsentrasi aktivator yang digunakaan 
maka semakin tinggi juga daya serap 

karbon aktif terhadap logam berat. 
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ABSTRAK 

 
Telah dilakukan pembuatan struktur kapasitor Barium Stontium Titanat (BST) dengan komposisi 

Ba0.5Sr0.5TiO3 dengan metode sol-gel yang diannealing pada suhu 600°C dan 650°C. Sruktur kapasitor 

BST tersebut dikarakterisasi menggunakan Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) dan 

Spektroskopi Impedansi. Hasil karakterisasi menggunakan FESEM diperoleh ketebalan komposisi 

Ba0.5Sr0.5TiO3 pada suhu 600°C adalah 169.7 nm dan pada suhu 650°C adalah 245.7 nm. Hasil analisis 

impedansi real dan impedansi imajiner menunjukkan sifat listrik dan dielektrik daerah antara kontak 

dengan sampel (Interface). Sifat listrikdan nilai konstanta dielektrik yang paling baik didapatkan dari 

sampel dengan suhu annealing 650°C. Nilai konstanta dielektrik pada suhu annealing 600°C dan 650°C 

pada freukensi 1 Hz masing-masing adalah 3.22 dan 35.2. Nilai kapasitansi pada suhu annealing 600°C 

dan 650°C pada freukensi 1 Hz masing-masing adalah 2.85 x 10-8F dan 2.15 x 10-7 F. 

 
Kata Kunci: Barium Strontium Titanat, metode sol-gel, FESEM, Spektroskopi Impedansi 
 
 

ABSTRACT 

 
This paper investigates structure capasitors of Barium Strontium Titanate (BST) with composition of 
Ba0.5Sr0.5TiO3 by using sol-gel method that has been annealing at temperature of 600°C and 650°C. 
Structure capasitors of BST was characterized by using Field Emission Scanning Electron Microscopy 
(FESEM) and Impedance Spectroscopy. The characterization resultsby usingFESEM the thickness of 
structure capasitors Ba0.5Sr0.5TiO3 was 169.7 nm at temperature of 600°C and 245.7 nm at temperature of 
650°C. The analysis results of real impedance and imaginer impedance showed electrical character and 
dielectric the area between the contact and the sample (interface). The best results of the electrical 
character and dielectric constant was available of sample annealing at temperature 650°C. The dielectric 
constant value annealing at temperature of 600°C and 650°C at 1 Hz was respectively 3.22 and 35.2. The 
capacitance value annealing at temperature of 600°C and 650°C at 1 Hz was respectively 2.85 x 10 -8F 
and 2.15 x 10-7 F. 
 
Keywords: Barium Strontium Titanate, sol-gel method, FESEM, Impedance Spectroscopy 
 

 

 

Pendahuluan 

 
Bidang elektronik saat ini memiliki peranan 
penting dalam sektor pembangunan, ilmu 
pengetahuan dan teknologi sehingga 

memotivasi para peneliti untuk melakukan  

 
 
penelitian dan pembuatan alat-alat serta 

komponen-komponen elektronika yang 
diharapkan memiliki sifat dan karakteristik 
tertentu. Salah satu penelitian yang menarik 
untuk dikembangkan adalah penelitian 

terhadap material ferroelektrik. 

mailto:herlindaswara@gmail.com
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Ferroelektrik merupakan material 
elektronik khususnya dielektrik, yang 
terpolarisasi spontan dan memiliki 

kemampuan untuk mengubah polarisasi 
internalnya. Polarisasi yang terjadi 
merupakan hasil dari penerapan medan 
listrik yang mengakibatkan adanya 
ketidaksimetrisan struktur kristal pada 

bahan material Ferroelektrik (Anggraini 
dkk, 2006). 
 
Film tipis BST dengan komposisi 

Ba0.5Sr0.5TiO3 telah dikembangkan sebagai 
sensor temperatur untuk teknologi satelit 
yang dibuat dengan metode sol-gel dan sifat 
piroelektriknya yang telah teruji. Sebagai 
hasilnya, dari adanya perubahan suhu, 

muatan positif dan muatan negatif akan 
berpindah ke ujung-ujung bahan 
piroelektrik melalui migrasi, sehingga 
membentuk potensial listrik. Dari sifat 

piroelektrik inilah BST berpotensi 
digunakan sebagai sensor untuk memantau 
suhu di dalam satelit. 

 
Aplikasi lain dari film tipis material BST 

yaitu Ferroelectric Random Acces 

Memories (FeRAM), Dynamic Random 

Acces Memories (DRAMs), 
Microelectromechanical System (MEMs), 

Perangkat Microwave, Kapasitor Berlapis, 
Aktuator Piezoelektrik, Detektor 
Piroelektrik, Detektor Inframerah, dan 
Sensor Gas Hidrogen (Gao dkk, 2003; 
Chen dkk, 2005). 

 

Penelitian ini menggunakan bahan 
ferroelektrik, yaitu Barium Strontium 
Titanat (BST) yang telah banyak diteliti 
sebagai bahan potensial untuk perangkat 

mikroelektronik. Sifat dan karakteristik 
yang dimiliki oleh bahan ferroelektrik 
seperti konstanta dielektrik yang tinggi, 
kapasitas penyimpanan muatan yang tinggi, 

kehilangan dielektrik yang kecil, dan 

memiliki stabilitas suhu yang baik, 
menyebabkan film tipis BST sangat sesuai 
dikembangkan sebagai bahan pembuat 

kapasitor (Balachandran, 2012).  
 
Penelitian ini merupakan studi terhadap 
pembuatan struktur kapasitor BST dimana 
material BST ini terdiri dari campuran 

Barium Karbonat, Strontium Karbonat dan 
Titanium Isopropoksida dengan 
perbandingan komposisi Barium dan 
Strontium adalah 0.5:0.5. Pembuatan 

struktur kapasitor Ba0.5Sr0.5TiO3 ini 
menggunakan metode sol-gel atau dikenal 
dengan Chemical Solution Deposition 
(CSD), kemudian akan dilanjutkan dengan 
proses spin coating dan diannealing pada 

temperatur 600°C dan 650°C. 
 
 

Metode Penelitian 

 
Pembuatan struktur kapasitor BST 
menggunakan metode sol-gel yang 

ditempatkan di atas substrat kaca dengan 
menggunakan spin coater pada kecepatan 

putar 3500 rpm selama 30 detik untuk 
meratakan setiap lapisan dan di annealing 
pada temperatur 6000C dan 6500C selama 1 
jam untuk mendapatkan struktur kristalnya. 

Sampel di karakterisasi menggunakan 
FESEM untuk mendapatkan ketebalannya 
dan menggunakan spektroskopi impedansi 
untuk mendapatkan nilai impedansi real 
dan impedansi imajiner sehingga dapat 

dihitung besarnya nilai kapasitansi dan nilai 

konstanta dielektriknnya. 
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Gambar 1. Diagram alir penelitian 

 
Gambar 1 merupakan diagram alir 
pembuatan struktur kapasitor BST yang 
dibuat dengan struktur seperti pada Gambar 
2. Struktur kapasitor BST yang dibuat 

terdiri atas kaca/TiO2/Al/ BST/Al 

 
 
Gambar 2. Menunjukkan struktur kapasitor 

BST  

Hasil Dan Pembahasan 

 

Karakterisasi FESEM 

 
Hasil karakterisasi FESEM berupa foto 
yang menunjukkan ketebalan sampel dan 
Bode Plot yang menyatakan hubungan 

frekuensi dengan nilai konstanta dielektrik 
dan frekuensi dengan nilai kapasitansi. 

 

 
 

Gambar 3. Ketebalan dari lapisan BST  
pada suhu annealing 6000C. 

 

 
 
Gambar 4. Ketebalan dari lapisan BST pada 

suhu annealing 6500C. 

 

Gambar 3 memperlihatkan ukuran 
ketebalan dari lapisan BST pada struktur 
kapasitor BST yang ditumbuhkan di atas 
substrat kaca dimana ketebalan lapisan BST 

yaitu 169.7 nm yang diannealing pada suhu 
6000C. Gambar 4 memperlihatkan ukuran 
ketebalan lapisan BST yang ditumbuhkan 
di atas kaca dimana ketebalan lapisan BST 
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yaitu 245.7 nm yang diannealing pada suhu 
6500C. Menurut penelitian Zhu dkk pada 
tahun 2003 peningkatan suhu annealing 

menyebabkan ukuran ketebalan lapisan 
BST semakin besar dan menurut penelitian 
Gridharan dkk menyebabkan ukuran 
partikel penyusun BST semakin besar 
sehingga atom-atom di dalamnya lebih 

teratur dan padat sehingga ketebalannya 
semakin bertambah. 

 

Karakterisasi  Spektroskopi 

Impedansi 

 

Hubungan antara Frekuensi dan 

Konstanta Dielektrik 

 

Hubungan antara frekuensi dan konstanta 
dielektrik struktur kapasitor Ba0.5Sr0.5TiO3 

pada suhu annealing 6000C menunjukkan 
bahwa pada frekuensi terendah 100 Hz nilai 

konstanta dielektrik mencapai nilai 
maksimal yaitu 3.22 sedangkan pada 

frekuensi tertinggi 1 MHz mencapai nilai 
minimum yaitu 1.14 x 10-2. Hubungan 

antara frekuensi dan konstanta dielektrik 
struktur kapasitor Ba0.5Sr0.5TiO3 pada suhu 
annealing 6500C menunjukkan bahwa pada 
frekuensi terendah 100 Hz nilai konstanta 
dielektrik mencapai nilai maksimal yaitu 

35.2 sedangkan pada frekuensi tertinggi 1 
MHz mencapai nilai minimum yaitu 2.63 x 
10-2. Menurut penelitian yang dilakukan 
oleh Ren dkk pada tahun 2002 bahwa 

konstanta dielektrik meningkat dengan 
meningkatnya temperatur annealing dari 

550°C sampai dengan temperatur 800°C, 
hal ini sesuai dengan nilai konstanta 
dielektrik yang diperoleh dari penelitian ini. 

Nilai konstanta dielektrik juga bergantung 
pada ketebalan lapisan BST, semakin tebal 
lapisan BST yang ditumbuhkan semakin 
besar nilai konstanta dielektriknya dan 

semakin tipis lapisan BST yang 

ditumbuhkan maka semakin kecil nilai 
konstanta dielektriknya (Zhu dkk, 2003). 

 

Hubungan antara Frekuensi dan 

Kapasitansi 

 

Hubungan antara frekuensi dan 

kapasitansipada suhu annealing 6000C 
menunjukkan bahwa pada frekuensi 
terendah 100 Hz nilai kapasitansi mencapai 
nilai maksimal yaitu 2.85 x 10-8 F 
sedangkan pada frekuensi tertinggi 1 MHz 

mencapai nilai minimum yaitu 1.01 x 10-8 

F. Hubungan antara frekuensi dan 
kapasitansi pada suhu annealing 6500C 
menunjukkan bahwa pada frekuensi 
terendah 100 Hz nilai kapasitansi mencapai 

nilai maksimal yaitu 2.15 x 10-7 F 
sedangkan pada frekuensi tertinggi 1 MHz 
mencapai nilai minimum yaitu 1.61 x 10-10 

F. Semakin besar frekuensi yang diberikan 

semakin kecil nilai kapasitansi yang 
dihasilkan dan semakin kecil frekuensi 
yang diberikan semakin besar pula nilai 

kapasitansi yang didapatkan, hal ini terjadi 
karena nilai kapasitansi berbanding terbalik 

dengan frekuensi. Besarnya nilai 
kapasitansi mempengaruhi nilai konstanta 
dielekektrik BST dan begitu pula 
sebaliknya (Rohman dkk, 2015). 

 

Kesimpulan 

Hasil karakterisasi FESEM menunjukkan 
bahwa struktur kapasitor Ba0.5Sr0.5TiO3 

yang paling tebal adalah sampel yang 

diannealing pada suhu 650°C yaitu 245.7 

nm dibandingkan dengan sampel yang 
diannealing pada suhu 600°C, hal ini 
terjadi karena peningkatan suhu annealing 

yang membuat ukuran besar partikel 
penyusun Ba0.5Sr0.5TiO3 semakin besar 
sehingga atom-atom di dalamnya lebih 
teratur dan padat dan ketebalannya semakin 
besar. Hasil karakterisasi spektroskopi 
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impedansi menunjukkan bahwa sampel 
dengan sifat listrik dan dielektrik yang baik 
adalah sampel dengan suhu annealing 

650°C karena sampel ini merupakan 
sampel yang paling tebal.  
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ABSTRAK 

 
Telah dilakukan penelitian tentang rancang bangun dan analisa kumparan yang berbentuk persegi empat 
dengan panjang sisi 12x12 cm dan jumlah lilitan yang bervariasi yaitu 50, 150, dan 300. Besarnya nilai 
induksi magnetik yang dihasilkan oleh kumparan diukur dengan menggunakan probe magnetik pasco PS- 
2162 sebagai fungsi jarak, arus,dan jumlah lilitan. Kemudian hasilnya  direkam dengan menggunakan 
software Data Studio di komputer. Hasil dari nilai induksi magnetik ini dibandingkan dengan kumparan 
berbentuk lingkaran. Nilai maksimum dari induksi magnetik dihasilkan pada pusat kumparan. Untuk 
kumparan dengan jumlah lilitan 50 dan arus yang digunakan  1.0 A menghasilkan induksi magnetik rata-
rata sebesar 4.29x10-2 mT. Nilai induksi magnetik meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah 
lilitan dan jumlah arus listrik yang diberikan. Untuk kumparan dengan jumlah lilitan 150 dan 300 pada 
saat diberi arus sebesar 10.0A menghasilkan induksi magnetik berturut- berturut sebesar 8.49x10-2 mT 
dan 9.34x10-2 mT. Pertambahan ini sesuai dengan yang diharapkan dimana induksi magnetik nilainya 
berbanding lurus dengan arus (I) dan jumlah lilitan (N). Nilai induksi magnetik menurun ketika d jarak 
pengukuran semakin jauh dari pusat kumparan dalam arah horizontal. 

 
Kata Kunci: Induksi magnetic, kumparan persegi empat, probe magnetic pasco dan jarak horizontal 
 
 

ABSTRACT 

 
Research on the design and analysis of coils with geometry of square with sides of 12x12 cm and the 
number of windings which varies namely 50, 150, and 300. The value of the magnetic induction 
generated by the coils was measured using a magnetic probe Pasco 2162 PS.- The value of the magnetic 
induction was measured as a function of distance, current, and the number of windings and then recorded 
in a computer using Data Studio software. The values of the magnetic induction was then compared with 
the values of the magnetic induction generated by circular coils. The maximum value of the magnetic 
induction produced at the center of the coils. For the coils with a number of turns of 50 and applied 
current of 1.0 A produces a magnetic induction with an average value of 4.29 x 10-2 mT. The value of 
magnetic induction increases with increasing the number of windings and the amount of electrical current 
applied. For the coils with the number of windings of 150 and 300, and applied current of 10.0A 
produced magnetic induction respectively of 8.49x10-2 and 9.34x10-2 mT. This increase as expected 
where the magnetic field is proportional to the current value (I) and the number of windings (N). The 
value of magnetic induction decreases as the distance increases from the center of the coils in the 
horizontal direction 
 
Keywords: Magnetic induction, square coils, probe magnetic pasco and   horizontal distance 
 

 

 

Pendahuluan 

 

Kumparan merupakan suatu komponen 
yang tersusun dari lilitan kawat dan bisa  

 
 
menghasilkan medan magnet bila dialiri 

arus listrik dan sebaliknya bisa 
menghasilkan listrrik bila diberi medan 
magnet. Pada umumnya kumparan dibuat 
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dari kawat tembaga yang berbentuk lilitan. 
Besarnya medan magnet yang 
dihasilkankan oleh kumparan bergantung 

pada arus listrik (I) yang diberikan, jumlah 
lilitan (N) jari- jari kumparan (R), serta 
tergantung posisinya terhadap kumparan 
tersebut (Akhmad, 2010).Medan magnet 
yang dihasilkan oleh kumparan ini adalah 

dalam orde milli Tesla (mT). Medan 
magnet yang diketahui kekuatannya dan 
bersifat uniform merupakan besaran yang 
penting dalam kemagnetan, karena dapat 

digunakan dalam beberapa peralatan seperti 
untuk mengkalibrasi alat ukur   (De Maloet. 
Al., 2009), peralatan alat ukur yang 
menggunakan medan magnetik yang 
bekerja dalam frekuensi rendah seperti 

bioelektromagnetik (Cvetkovic et.al., 
2007). 
 
Berdasarkan penelitian sebelumnya telah 

mendesain kumparanuntuk menghasilkan 
kerapatan fluks magnetik yang berbeda 
dalam penampang pipa aliran untuk 

mendapatkan nilai aliran fluks yang 
memiliki akurasi tinggi (Wang et.Al., 

2008). Penggunaan dari kumparan ini 
adalah untuk mengukur komponen 
horizontal dari medan magnet bumi, 
menentukan nilai perbandingan antara 

muatan elektron  dengan massa elektron  
atau e/m dengan menggunakan kumparan. 
Dalam penelitian ini dirancang dan dibua 
tiga buah kumparan dengan  geometri 
persegi  empat dengan memvariasikan 

jumlah lilitan (N) dan arus (I) yang 

digunakan, dan selanjutnya dibandingkan 
hasilnya dengan kumparan berbentuk 
lingkaran. 
 

 

Metode Penelitian 

 

Alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Sensor Magnetik PS-

2162 sebagai alat ukur besarnya medan 
magnetik dalam dua arah yaitu arah aksial 
dan radial. Probe magnetik PS-2162 ini 

dapat mengukur hingga 1000 Gauss atau 
0.1 Tesla dengan ketelitian 0.1 Gauss. 
Kabel pengubung sebagai penghubung 
rangkaian ke power supply sebagai sumber 
tegangan dan multimeter sebagai alat ukur 

arus. Laptop sebagai penyimpan data dan 
pengolah data dengan menggunakan 
sofware Data Studio, Software Data Studio 
berfungsi untuk merekam nilai medan 

magnetik dari probe magnetik Pasco. 
Software ini berfungsi untuk merekam nilai 
medan, magnetik dari probe magnetik 
Pasco. Satuan medan magnetik dari 
software ini dapat dipilih antara Gauss dan 

Tesla, penyangga sensor sebagai untuk 
meletakkan sensor, penggaris untuk 
menugukur jarak probe ke kumparan, kawat 
kuningan sebagai bahan penghantar dan 

pipa paralon sebagai tempat penggulung 
kawat. 
 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Data hasil penelitian tentang kumparan 
dengan penampang berbentuk persegi 
empat dengan sisi 12 cm x 12 cm sebagai 

fungsi arus, lilitan dan jarak pengukuran 
dalam arah horizontaldengan jumlah lilitan 
50, 150 dan 300 ditampilkan dalam bentuk 
grafik. Selanjutnya hasil ini dibandingkan 
dengan induksi magnetik kumparan yang 

berbentuk lingkaran. Data hasil penelitian 

ini berupa pengukuran medan magnetik 
yang dihasilkan oleh kumparan yang  
berbentuk persegi empat  yang dibuat 

dengan jumlah dan lilitan yang berbeda- 
beda yaitu 50, 150 dan 300 dengan 
ketebalan 2 cm dan panjang sisi 12 cm x 12 
cm. 
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Gambar 1 menampilkan Grafik hubungan 
antara induksi magnetik sebagai fungsi arus 
listrik untuk lilitan 50 hubungan induksi 

magnetik dari kumparan berbentuk persegi 
empat dengan jumlah lilitan 50, 150, dan 
300 sebagai fungsi arus listrik dengan arus 
bervariasi 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, dan 10 
Ampere diukur pada jarak 1mm dari pusat 

kumparan. 
 
Nilai induksi magnetik dari kumparan yang 
dibuat dengan geometri persegi empat 

dengan dimensi 12 cm x 12 cm dengan 
jarak 2 cm ditampilkan pada Gambar.1. 
Nilai induksi magnetik yang dihasilkan 
diperoleh dari jumlah lilitan dan dan arus 
yang diberikan.Grafik hubungan antara 

induksi magnetik dari kumparan yang 
dibuat dengan jumlah lilitan 50, 150, dan 
300 sebagai fungsi arus listrik yang 
digunakan ditunjukkan pada gambar 1 

sampai 3. Gambar ini menunjukkan secara 
umum bahwa nilai induksi magnetik diukur 
di pusat kumparan nilainya meningkat 

seiring dengan bertambahnya nilai arus 
yang diberikan.Peningkatan nilai induksi 

magnetik ini sesuai dengan yang 
diharapkan yaitu semakin besar arus yang 
diberikan semakin besar pula nilai induksi 
magnetik yang dihasilkan. Untuk kumparan 

dengan jumlah lilitan 50, maka perubahan 
nilai induksi magnetik yang dihasikan 
bertambah dengan slope (0.002) ketika arus 
diperbesar. Sedangkan untuk kumparan 
dengan jumlah lilitan yang lebih banyak 

yaitu 150 dan 300 menghasil pertambahan 

induksi magnetik dengan slope (0,003) 
ketika arus nilainya dinaikkan dari 1 
samapai 10 Ampere. 
 

 

 

 
 
Gambar 1 Grafik induksi magnetik (mT) 

sebagai fungsi arus listrik (A) 
yangdiberikanuntuk kumparan 
dengan jumlah lilitan (a) 50, 
(b) 150 dan (c) 300 

Data hasil pengukuran induksi magnetik  

rata rata sebagai fungsi jarak 
untukkumparan dengan lilitan 50, 150 dan 
300 lilitan dan arus yang 2A selanjutnya 

diplot dalam bentuk Grafik seperti 

ditampilkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Grafik induksi magnetik (mT) 

sebagai fungsi jarak horizontal 
untuk kumparandengan jumlah 
lilitan (a) 50 , (b) 150 dan (c) 
300 dan arus 2 A 

 
Kuat arus memberi pengaruh yang cukup 
signifikan terhadap besarnya nilai induksi 
magnetik yang dihasilkan. Dari Gambar 1 
sampai Gambar 3 dapat dilihat bahwa 

hubungan antara arus dan induksi magnetik 
adalah linier, semakin besar arus yang 

diberikan, maka semakin besar nilai induksi 
magnetik yang dihasilkan. Kumparan 

dengan jumlah lilitan 50 pada saat diberi 
arus 1 Ampere menghasilkan nilai induksi 
sebesar 0.0429 mT dan pada saat diberikan 
arus maksimum sebesar 10 Ampere 
menghasilkan nilai induksi sebesar 0.0626 

mT dan begitu juga dengan nilai induksi 
yang dihasilkan oleh kumparan dengan 

lilitan 150 dan 300. Pertambahan nilai 
induksi magnetik dengan memperbesar arus 
adalah sesuai dengan yang diharapkan yaitu 

medan magnetik berbanding lurus dengan 
besarnya arus listrik yang diberikan. 
Data hasil pengukuran induksi magnetik  
rata rata sebagai fungsi jarak 
untukkumparan 50, 150 dan 300 lilitan 

dengan arus yang 6A dapat diplot dalam 
bentuk Grafik seperti ditampilkan pada 
Gambar 3. 
 

 

 

 
 
Gambar 3. Grafik induksi magnetik (mT) 

sebagai fungsi jarak horizontal 

untuk kumparandengan jumlah 
lilitan (a) 50 , (b) 150 dan (c) 
300 dan arus 6A 

 

Data hasil pengukuran induksi magnetik  
rata rata sebagai fungsi jarak 
untukkumparan 50, 150 dan 300 lilitan 
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dengan arus yang 10A dapat diplot dalam 
bentuk Grafik seperti ditampilkan pada 
Gambar 4. 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Grafik induksi magnetik (mT) 
sebagai fungsi jarak horizontal 
untuk kumparan dengan jumlah 
lilitan (a) 50, (b) 150, dan (c) 
300 dan arus 10A 

 
Gambar 3 dan 4 menampilkan nilai induksi 
magnetik yang dihasilkan oleh kumparan 
sebagai fungsi jumlah lilitan untuk arus 

yang berbeda yaitu 2A, 6A dan 
10A.gambar ini memperlihatkan secara 
umum bahwa nilai induksi magnetik 
menurun seiring dengan pertambahan jarak 
dalam arah horizontal. Untuk kumparan 

dengan jumlah lilitan 50 dengan arus yang 
digunakan 2 A maka dapat dilihat bahwa 
induksi magnetik menurun seiring dengan 
penambahan jarak.Penurunan ini sesuai 

dengan yang diharapkan yaitu nilai induksi 
magnetik semakin kecil ketika dikur pada 
jarak semakin jauh dari sumber. Perubahan 

nilai induksi magnetik yang ditimbulkan 
pada kumparan ini (50 lilitan) lebih kecil 
(yaitu dengan slope 0.003) dibandingkan 
dengan perubahan nilai induksi magnetik 
pada kumparan 150 dan 300 lilitan dengan 

slope 0.005. Penurunan nilai induksi 
magnetik total yang terjadi lebih cepat pada 
kumparan dengan lilitan besar dari 50 
lilitan (150 dan 300) disebakan oleh 

perbedaan arus yang diberikan yaitu 6 dan 
10 Ampere dibandingkan dengan kumparan 
yang jumlah lilitannya adalah 50 dan arus 
yang digunakan adalah 2 A. 
 

Hubungan induksi magnetik dan jarak 
horizontal pada Gambar 4 menjelaskan 
bahwa semakin besar jarak yang diberikan 
dari pusat kumparan (menjauhi kumparan) 

maka nilai induksi magnetik yang 
dihasilkan semakin kecil. Besar nya nilai 
induksi magnetik dengan arus 10 Ampere 

pada pusat lingkaran menghasilkan nilai 
induksi magnetik sebesar 0.0604 mT dan 

ketika jarak ditambah semakin jauh yaitu 5 
cm maka nilai induksi magnetik yang 
dihasilkan semakin kecil yaitu 0.0345 mT. 
Penurunan nilai ini sesuai dengan yang 

diharapkan yaitu semakin jauh dari sumber 
medan magnetik, maka nilai induksi 
magnetik nya semakin besar. Gambar 4.11 
menampilkan grafik hubungan antara jarak 
terhadap nilai induksi magnetik yang 

dihasilkan oleh kumparan dengan jumlah 

lilitan 300 dengan arus 10 Ampere. Nilai 
induksi magnetik yang diperoleh ini lebih 
kecil dibandingkan dengan nilai induksi 
magnetik yang diperoleh menggunakan 

kumparan berbentuk lingkaran  (Ginisa, 
2014)  dengan jumlah  lilitan dan jarak 
pengukuran serta arus yang sama. 
Tingginya nilai induksi magnetik yang 

dihasilkan oleh kumparan berbentuk 
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lingkaran dibandingkan dengan nilai 
induksi magnetik yang dihasilkan oleh 
kumparan berbentuk persegi empat 

disebabkan oleh adanya perbedaan jumlah 
kerapatan garis medan magnetik per satuan 
luas (fluks magnetik) antara kedua 
kumparan tersebut. Perbedaan kerapatan 
fluks dan distribusinya inilah yang 

menyebabkan perbadaan kekuatan dari 
induksi magnetik yang ditimbulkan. 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan antara lain: Nilai induksi yang 
dihasilkan dipengaruhi oleh arus listrik, 
semakin besar arus yang diberikan, maka 

semakin besar nilai induksi magnetik yang 
didapatkan. Pertambahan ini sesuai dengan 
yang diinginkan dimana medan magnetik 
berbanding lurus dengan arus listik. Besar 

nya nilai induksi magnetik yang dihasilkan 
pada saat diberi arus sebesar 1 Ampere 
yaitu 0.0522 mili Tesla dan pada arus 10 

Ampere nilai nya sebesar 0.0849 mili Tesla. 
 

Besarnya nilai induksi magnetik bergantung 
pada jumlah lilitan, semakin banyak jumlah 
lilitan suatu kumparan, maka semakin besar 
nilai induksi magnetik yang dihasilkan. 

Pertambahan nilai induksi magnetik yang 
disebabkan oleh pertambahan jumlah lilitan 
lebih besar dibandingkan dengan 
pertambahan terhadap perubahan arus 
listrik yang digunakan. 

 

Induksi magnetik yang dihasilkan dalam 
penelitian ini nilainya lebih kecil 
dibandingkan dengan kumparan yang 

berbentuk lingkaran, ini disebabkan oleh 
bentuk geometri yang berbeda dan adanya 
perbedaan jumlah kerapatan garis medan 
magnetik per satuan luas (fluks magnetik) 
antara kedua kumparan tersebut.Nilai 

induksi magnetik menurun ketika jarak 
dalam arah horizontal diperbesar. 
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ABSTRAK 

 
Produktivitas kelapa sawit yang pesat berkembang selalu diukur dalam periode bulanan dan tahunan, 
tetapi dalam skala waktu yang lebih pendek masih terukur pada proses pertumbuhan tertentu dengan 
pemeliharaan tanaman sawit. Pertimbangan umum produktivitas tersebut adalah bagaimana pupuk 
menghasilkan buah yang baik (aspek kimia), tanaman sehat, cepat tumbuh dan berkembang (aspek 
pertanian), dan jenis genetik sawit yang tumbuh (aspek biologi). Namun pertumbuhan dan produksi 
pada aspek fisis masih kurang diperhatikan. Melalui perlakuan fisis, pertumbuhan dapat dioptimalkan 
mendukung aspek-aspek sebelumnya, seperti telah teruji di negara maju pada tanaman Aloe Vera, 
Avocado dan Pohon Pinus. Perlakuan pemberian tegangan listrik searah terhadap kelapa sawit dapat 
mempercepat aliran ion-ion pada pohon sawit untuk tumbuh dan berkembang. Sampel yang 
digunakan adalah pohon sawit berusia 1 hingga 5 tahun dengan pemberian tegangan 10, 16, 25, 35 
dan 50 V untuk masing-masing usia sawit. Identifikasi sampel sebelum dan setelah diberi perlakuan 
listrik ditemukan berdasarkan geometri daun dan pelepah dan efek ion (N, P, K, Mg, Ca, S, Cl, H20, B, 
Cu, Zn, Fe, Mn). Telah terjadi pula perubahan berkurang dan bertambahnya kadar unsur hara. 
Identifikasi ini dapat membantu mengoptimalkan produktivitas tanaman sawit. 
 

Kata Kunci : Kelapa Sawit, Perlakuan Listrik DC, Unsur Hara Sawit 

 
 

ABSTRACT 

 
Productivity of palm tree grown are generally measured in monthly and yearly periods, but in a shorter 
time scale is particularly measured by the plant maintenance of palm tree. Consideration of the general 
productivity in time is how to produce good fruit fertilizer (chemical aspect), healthy plants, fast 
growing and evolving (agricultural aspect) and genetic type of palm that grows (biological aspect).  
However, the growth and production on the physical aspect is still less attention. Through physical 
treatment, the growth of palm tree can be optimized to support aspects of the previous aspects, as it has 
been proven in advanced countries on the plant Aloe Vera, Avocado and pine trees. In this paper, the 
methodology is to propose a treatment of direct current voltage  to the palm tree that can accelerate the 
flow of ions to grow and develop nutrients. The palm tree samples are aged 1 to 5 years corresponding 
to the provision of 10, 16, 25, 35 and 50V for each of the age of palm tree respectively. Identification of 
samples before and after treatment by electricity determined is based on the geometry of leaves and 
fronds and ions effect. There have been reduced and increased levels of nutrients. This identification can 
optimize the productivity of palm trees. 
 

Keyword : palm tree, direct current voltage, nutrient palm tree 
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Pendahuluan 
 
Perkembangan potensi ekonomi pohon 
kelapa sawit semakin pesat baik skala 

Nasional maupun Internasional. 
Produksinya tidak saja pada buah tetapi 
hampir semua bagian pohon sawit dapat 
dimanfaatkan, sehingga permintaan pasar 
semakin tinggi dan ketersediaannya sangat 

diperlukan. Sejalan dengan potensi 
ekonomi ini, penanganan dan tuntutan 
kemajuan ilmu dan teknologi juga ikut 

membantu dalam ekplorasi dan eksploitasi 

produksi, agar pengoptimalan hasil 
produksi meningkat dan bersaing  tidak  
lagi  mengutamakan  minyak kelapa sawit 
tetapi juga berbagai turunan produksi 
sebagai bahan dasar sintetis, obat-obatan 

dan perlengkapan rumah tangga (Durcer 
dkk, 1996 ; Gill dkk, 2009 ; Jacob dkk, 
2005).  
 

Berbagai kajian kimia, biologi, dan teknik 
telah dilakukan (Jacob dkk, 2005 ; Kaiser 

dkk, 2015) dan mulai menggunakan 
pendekatan elektromagnetik sebagai 
alternatif yang menjanjikan seperti cahaya, 

kemagnetan, dan kelistrikan untuk 
mengoptimalkan produksi. Salah satu  
komponen listrik,  elektroda (Gill dkk, 
2009 ; Kaiser dkk, 2015) mulai dari 

identifikasi pohon  sampai paska 
produksinya mulai berkembang dalam riset 
dan teknologi. Kondisi produksi pohon 
sawit sangat dipengaruhi oleh faktor 
internal seperti bibit (unsur genetik) dan 

faktor eksternal seperti tanah, pupuk, air, 
udara dan matahari. Kondisi pertumbuhan 
adalah ketersediaan kebutuhan pohon pada 
unsur kimia, dengan mudah, cepat dan 
proses metabolismenya yang lancar 

(Manola dkk, 2005 ; Mancuso, 2006). 
Sumber input pohon dan output pohon 
selalu diperhatikan sementara proses 
metabolisme  (Marin dkk, 1981 ; Oyarce & 

Gurovich, 2001 ; Wals & Tuckwell, 1985)  
pohon  selalu  dibiarkan  dalam  waktu  
pertumbuhan  bulanan  hingga tahunan, 

akibatnya pengontrolan produksi belum 
optimal dan cenderung lama. Produktivitas 
pohon sawit selalu diukur dalam periode 
bulan dan tahun, tetapi dalam skala hari 
proses pertumbuhan untuk peningkatan 

produksi masih belum diprioritaskan. 
Pertimbangan umum adalah bagaimana 
pupuk menghasilkan buah yang baik 
(kimia), tanaman cepat tumbuh dan 

berkembang (pertanian), jenis sawit yang 
beragam (biologi). Namun pertumbuhan 
dan produksi pada aspek fisis masih belum 
diperhatian. Melalui pengembangan 
teknologi kelistrikan, proses pertumbuhan 

dapat dioptimalkan. Pengembangan 
teknologi kelistrikan pada tanaman adalah 
sederhana dan telah teruji di negara maju 
pada tanaman Aloe Vera, Avocado dan 

Pohon Pinus (Ducrey dkk, 1996 ; Gill 
dkk, 2009 ; Oyarce & Gurovich, 2011). 
Perlakuan tegangan listrik searah (DC) 

pada pohon sawit dimaksudkan untuk 
mempercepat aliran ion-ion yang untuk 

tumbuh dan berkembang lebih optimal. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkarakteristik aliran ion dari tanah ke 

bagian pelepah dan daun sawit dengan 
beda potensial listrik, pola perlakuan aliran 
ionik untuk memahami efek kondisi 
konservatif yang ditimbulkan sebelum dan 
setelah diberi perlakuan. 

 
 
Metode Penelitian 

 
Secara eksperimen, sampel dikelompokkan 

berdasarkan usia tanam 1, 2, 3, 4 dan 5 
tahun dengan pemberian tegangan 
bervariasi berturut-turut dari 10, 16, 25, 35, 
dan 50 V, 8 jam perhari, selama satu bulan. 

Pemberian tegangan menggunakan 
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elektroda diberikan pada pelepah dan daun 
pohon sawit dengan variasi kutub elektroda. 
Identifikasi umum unsur hara pohon sawit 

adalah N, P, K, Mg, Ca, S, Cl,  H20, B, Cu, 
Zn, Fe, Mn. 
 

 
 
Gambar 1. Rangkaian pengukuran beda 

potensial listrik tanaman sawit 
 
Pengukuran beda potensial listrik dengan 
jarak dari akar ke daun pelepah terjauh, 

diukur selama 2-8 jam perhari. Perlakuan 
yang sama juga dilakukan tetapi dengan 
kutub elektroda yang dibalikkan. 
Perhitungan kelistrikan  terdiri dari arus 
listrik, resistivitas, dan jumlah aliran kimia 

pada sampel (batang dan pelepah). 

Perhitungan diperoleh secara tidak 
langsung dari hasil pengukuran beda 
potensial. Proses identifikasi unsur hara: 
sampel dikeringkan, dipotong halus dan 

dipanaskan dalam oven pada suhu 105oC 
selama 1 jam, kemudian sampel didesikator 
selama lebih kurang 1 jam, sampai berat 
menjadi konstan, masing – masing sampel 

yang sudah konstan diambil dalam ratusan 
gram, kemudian dimasukkan kedalam labu 
kaca. Langkah selanjutnya adalah destruksi 
dengan menambah 10 mL asam nitrat pekat 
(HNO3), hingga semua sampel benar–benar 

larut. Sampel disaring menggunakan kertas 
saring Whatman 42, hasil saringan 
dilarutkan pada labu ukur hingga Volume 
100 mL. Destruksi sampek diukur 

menggunakan SSA (Spektroskopi Serapan 
Atom) pada panjang gelombang tertentu. 
Beberapa unsur hara dapat dilihat pada 
Tabel 1. 

Tabel 1. Beberapa unsur kimia pada 
tanaman pohon sawit 

 

 
 

 
 
Perbedaan potensial listrik pohon sawit  

dimodelkan dengan menggunakan 
persamaan Poisson. Perbedaan potensial 
listrik konservatif dari aliran listrik dalam 
Hukum Ohm disederhanakan menjadi: 

 
J = σ E (1) 

▼P(z) + Ja + Jp = σ E (2) 

 
dimana  J,  Ja ,  dan  Jp   masing  masing  

adalah  rapat  arus  total,  rapat  arus  alami  
dan  rapat  arus perlakuan, z adalah 
parameter fungsi mekanik massa ion, σ 
adalah konduktivitas listrik, E adalah 

medan listrik aliran fluida ionik. Untuk 
gaya listrik konservatif dimana hanya 
terjadi satu arah perubahan gerak maka 

potensial listrik disederhanakan:  
 

▼x E = 0 (3) 
 
Maka gradient potensialnya adalah U= -
▼V. Simbol E adalah medan listrik, U 

adalah energi potensial listrik dan V adalah 
beda potensial. Nilai V dipengaruhi oleh 
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hambatan R dan arus listrik (I)   dalam 
bentuk ∆ V =   R ∆ I.  
 
 
Hasil Dan Pembahasan 
 
Hasil perlakuan kelistrikan adalah 
perbedaan antara tegangan listrik alami dan 
tegangan listrik perlakuan pada pelepah dan 
daun sawit. Gambar 2 menunjukkan 
perbedaan keadaan unsur hara dalam usia 

yang berbeda dan komposisi yang berbeda. 

Pada daun sawit usia 1, 2, 3, 4 dan 5 tahun 
setelah diberi perlakuan beda potensial Cl, 
S, mengalami penurunan nilai yang 

signifikan. Adapun unsur P, Ca, Fe, 
mengalami kenaikan. Sedangkan unsur– 
unsur lainnya seperti N, Mg, K, Cu, Zn, 
Fe kenaikan dan penurunan nilainya 
relatif normal. Tegangan listrik pada 

tanaman mempengaruhi pergerakan unsur 
hara atau ion kimia baik yang berada di 
dalam jaringan tanaman maupun yang 
berada dipermukaan tanaman dengan 

unsur hara berupa ion-ion kimia yang 

bermuatan positif, negatif, ataupun tak 
bermuatan. Perlakuan diberikan selama 8 
jam perhari dalam1 bulan.  

 
2a. Usia pohon sawit 1 Tahun 
 

 
 

2b. Usia pohon sawit 2 Tahun 
 

  
 

 2 c. Usia pohon sawit 3 Tahun 
 

 
 

2d. Usia pohon sawit 4 Tahun 
 

 
 
Gambar 2. Unsur hara pada daun 

 
3a. 1 Tahun 
 

 
 
3b. 2 Tahun 
 

 
 
3c. 3 Tahun 
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3d. 4 Tahun 
 

 
 

Gambar 3. Unsur hara pada pelepah warna 
biru (sebelum diberi perlakuan), 
warna merah (setelah diberi 
perlakuan). Paramater unsur 
hara berturut-turut adalah 1. 
Klorida (Cl), 2. Sulfat (SO4), 3. 
Nitrat (NO3), 4. Posfor (P), 5. 
Magnesium (Mg), 6. Kalium 
(K), 7. Kalsium (Ca), 
8.Tembaga (Cu),  9. Zink (Zn), 
10. Besi (Fe), 11. Mangan (Mn). 

 
Gambar 2 dan 3 diperlakukan dengan kutub 
negatif berada di tanah dan kutub positif 
berada di daun dan juga pelepah. Dari data 
unsur Klorida, Sulfur dan Kalsium berbeda 

besar. Tidak seperti yang dipahami bahwa 
unsur N, P dan K mendominasi jumlah 
pertambahan. Aliran ion negatif dari tanah 
ke daun dan pelepah akan dipercepat tetapi 

komponen pembentuk N, P dan K adalah 
dalam bentuk ion yang berada disepanjang 
lintasan pembuluh pohon sebagai katalis 
pertumbuhan yang bereaksi dengan 
beberapa unsur dan ion lainnya. Oleh 

karena itu gerakan cepat ion relatif terhadap 
kondisi normal tidak dapat diartikan 
banyaknya aliran dan difusi ion menuju 

titik elektroda. Hal ini dipahami bahwa 

sebelum dilakukan perbedaan potensial 
listrik semua ion berada pada titik-titik 
aliran pembuluh pelepah dan daun  dan 
pada saat diberi perlakuan mengakibatkan 
aliran ion-ion  berubah (pada saat 8 jam 

pertama) dan kembali normal setelah 
perlakuan listrik dihentikan (2x8 jam) 
setiap hari hingga satu bulan. Ini berarti 

pada saat beda potensial tinggi aliran ion 
bergerak tidak selalu dapat diberikan pada 
tempat tertentu dengan jumlah yang relatif 

bertambah atau berkurang walaupun 
kondisi tersebut sangat memungkinkan 
diantara dua kutub elektroda. Sebaliknya 
pada saat setelah diberi perlakuan 
(tegangan listrik dimatikan), distribusi ionik 

tanaman kembali menyesuaikan membuat 
formasi alami untuk mencapai 
keseimbangan gerakan dan reaksi ion-ion 
dari tempatnya. Dari data yang diperoleh 

belum dapat dipastikan bahwa unsur yang 
dominan alami mempercepat pertumbuhan 
daun dan pelepah, tetapi  sebaliknya 
pergerakan ion-ion telah mampu 
mempercepat pertumbuhan.  Bertambah 

dan berkurangnya unsur hara diduga 
disebabkan tegangan listrik disekitar akar 
yang menghambat atau memacu gerakan 
ion-ion yang kemudian diserap oleh 

jaringan tanaman ke daun dan pelepah. 
 

Tabel 4. Hasil Pengukuran Geometri dan 
Besaran Listrik Pelepah dan Daun 
sawit 

 

 

 
 
(a) Perlakuan Elektroda listrik (+) (-) 
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(b). Perlakuan Elektroda listrik (-) (+) 
 
Perbedaan geometri ukuran pelepah dan 
daun diperlihatkan pada Tabel 2 untuk 
posisi elektroda (-)(+), yaitu tanah (-) dan  
daun/pelepah (+), dan elektroda  (+)(-), 
yaitu tanah(+) dan daun/pelepah (-). 
Beberapa perlakukan pemberian sumber 
tegangan berbeda karena usia tanaman, 
letak elektroda dan tahanan, R 
menyebabkan beberapa perlakuan dibuat 
berbeda. Namun kondisi ini tidak membuat 
perilaku yang berbeda karena secara 
kelistrikan arus listrik dapat terkontrol 
dengan baik. Sejalan dengan pertumbuhan 
daun dan pelepah, ada kenaikan ukuran 
geometrinya setelah dialiri listrik relatif 
terhadap pertumbuhan natural dari ukuran 
panjang dan atau lebar daun dan pelepah. 
Polaritas kutub elektroda searah dan 
terbalik pada aliran ion sawit tidak 
mengakibatkan pengurangan pertambahan 
panjang dan lebar. Munculnya ukuran yang 
tetap atau berkurang justru terjadi 
pertambahan ukuran pada sisi lain. Hal ini 
menunjukkan ada pertambahan dalam 
jumlah kecil. Faktor yang dimunculkan 
adalah pada ion-ion pada unsur N, P, K dan 
S. Naiknya arus listrik pada perlakuan sawit  
adalah percepatan gerak ion positif dan ion 
negatif dan ion-ion yang terjadi adalah 
kompleks, untuk itu perkembangan pelepah 
dan daun yang terjadi disebabkan oleh 
komponen makro dari unsur hara dan dari 
Tabel 2 percepatan pertumbuhan tidak 
dapat dipastikan dari usia sawit kecuali 
adanya pertambahan ukuran panjang dan 
lebar. Secara kuantitatif pada usia dan 
besaran arus listrik yang dihasilkan, 
fluktuasi besaran harga arus listrik dan 
tahanan bukan menjadi persoalan yang 
dominan. Hal yang terpenting dari hasil 
perhitungan tersebut adalah selisih sebelum 
dan setelah diberi perlakuan listrik.  

 
 

Gambar 4. Perancangan syarat batas 
 

 
 

Gambar 5. Penentuan titik syarat batas 
 

 
 

Gambar 6. Mesh distribusi tegangan listrik 
 

 
 

Gambar 7. Kontur tegangan listrik 
 
Distribusi Potensial listrik pada batang  
sawit jika diberikan beda potensial pada 2 
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titik dimodelkan oleh persamaan Poisson 
berikut : . Model yang 

diidealisasikan untuk distribusi potensial 
listrik pada ilustrasi batang sawit dapat 
dilihat pada Gambar 4 hingga Gambar 7. 
Untuk solusi pemodelan, syarat batas yang 
digunakan pada Gambar 4 adalah pada titik 
yang jauh dan diambil potensial sama 
dengan nol, V = 0 dengan syarat batas 
Dirichlet. Pada dinding tanaman berlaku 
gradien potensial sama dengan nol dimana 

 (atau dikenal dengan syarat batas 

Neaumann). 
 
Model distribusi potensial listrik ini 
diselesaikan dengan metode beda hingga, 
menentukan syarat batas pada jaringan 
seperti pada Gambar 5, membuat mesh 
(jaringan) pada model  seperti pada Gambar 
6 dan menentukan distribusi potensial 
listrik  pada Gambar 7. Pada Gambar 6 
muatan terdistribusi namun lebih 
terkonsentrasi pada titik-titik tertentu, 
sementara kontur dengan potensial sama 
pada Gambar 7 memperlihatkan konsentrasi 
pada warna merah. Dari gambar-gambar 
tersebut ternyata ion-ion pohon sawit 
terkonsentrasi pada titik-titik tertentu dan 
mengakibatkan beberapa ion tidak dapat 
bergerak bebas. Kondisi menarik ion 
menghasilkan penumpukan muatan positif 
pada satu titik dan muatan negatif pada titik 
lain sehingga gerakan ion-ion tidak lagi 
teratur dibanding keadaan alami pohon 
sawit. Harapan pemodelan ini  menjelaskan 
kondisi simulasi saja, tetapi pada 
eksperimen potensial listrik yang 
diperlakukan tidak dirancang untuk waktu 
yang lama agar ketika perlakuan listrik 
dihentikan akan terjadi peningkatan 
gerakan ion-ion untuk mencapai 
kesetimbangan kembali, mempercepat 
metabolisme ion-ion yang sudah terbentuk. 

 

Kesimpulan 
 
Dengan perlakuan kelistrikan dan simulasi 
pada tanaman sawit dapat disimpulkan: 
1. Dari pelepah dan daun kelapa sawit 
memperlihatkan beberapa jenis unsur hara  

menghasilkan  pertambahan dan 
pengurangan jumlah. 
2. Pertambahan dan pengurangan unsur 
hara disebabkan perbedaan arus listrik dan, 
namun masih terdapat beberapa komponen 
unsur kimia untuk tiap bagian ion positif 
dan negatif yang tidak dapat dideteksi 
karena faktor fisis tekanan aliran ion, 
tampang lintang, dan keberadaan ion disaat 
diberikan tegangan listrik, sehingga 
distribusi dan jumlah muatan ion yang sama 
berbeda jumlah transpor ionnya.  
3. Pemodelan beda potensial pada tanaman 
sawit menunjukkan distribusi muatan yang 
terpusat disekitar elektoda yang menggangu 
aliran alaminya.  
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ABSTRAK 

 
Temperatur bintang perlu ditentukan karena beberapa alasan seperti untuk penentuan bintang induk pada 
sistem planet tata surya luar. Metode spektroskopi arbsorbsi telah digunakan dalam menentukan 
temperatur sebuah bintang. Pada penelitian ini, sebuah sistem teleskop GAO-ITB digunakan untuk 
menentukan temperatur bintang. Sistem tersebut adalah sistem teleskop GAO-ITB yang terdiri dari 
spektograf NEO-R1000, teleskop celeston C11, dan kamera CCD SBIG ST-8. Sampel terdiri dari 15 
bintang, yaitu satu untuk setiap masing-masing klasifikasi O, B, dan A, dan tiga bintang untuk setiap 
masing-masing klasifikasi F, G, K dan M. Data yang diperoleh dari sistem berupa spektrum kemudian 
diolah menggunakan software IRAF berupa reduksi data, kalibrasi panjang gelombang dan kalibrasi 
fluks. Hasil yang didapatkan berupa grafik intensitas terhadap panjang gelombang, temperatur efektif, 
dan persentase perbedaan dengan temperature yang ditentukan secara teori. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa rentang panjang gelombang yang diperoleh untuk kelimabelas bintang adalah berkisar antara 
(3500-8000) Ǻ,  rentang temperatur efektif antara (3626 – 8186) K dan persentase perbedaan antara 
perhitungan dengan teori berkisar antara (0,7 – 79,5) %. 

 
Kata Kunci: Klasifikasi bintang, temperatur  bintang,  metode spektroskopi absorpsi, sistem teleskop 

GAO-ITB, software IRAF 
 
 

ABSTRACT 

 
Star Temperatures need to be determined for some purposes such as finding mother star of solar system 

of outer planets. Absorption spectroscopy method can be used in star temperature measurement. 

Absorption spectroscopy method have been used to measure temperatures of star. In this study, a GAO-

ITB telescope system were used to calculate star temperature. The system consists of NEO-R1000 

spectrograph,   C11 Celestron telescope, and SBIG ST-8 CCD camera. The samples comprised of 15 

stars i.e. 1 star for each O, B, and A star classification and 3 stars each for F, G, K and M star 

classification. Data obtained were star absorption spectra which were analyzed by IRAF software, which 

performs data reduction, wavelength calibration, and flux calibration. The results were presented by 

intensity vs. wavelength graph, effective temperature, and percentage difference to theoretical 

temperature. The results showed that wavelength range measure for 15 stars were 3500-8000 Ǻ, effective 
temperature ranges were 3626 – 8186 K, and percentage differences with theoretical temperature were 

0,7 – 79,5 %. 
 
Keywords: Star classification, star temperature, absorption spectroscopy method, GAO-ITB telescope 

system, IRAF software 
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Pendahuluan 

 
Bintang merupakan benda langit yang 

sangat terang yang dapat memancarkan 
cahayanya sendiri. Salah satu contoh 
bintang yang paling dekat ke bumi adalah 
matahari. Bintang dapat memancarkan 
cahaya sendiri karena reaksi fusi yang 

terjadi pada intinya. Reaksi fusi merupakan 
reaksi penggabungan inti atom yang lebih 
ringan menjadi inti atom yang lebih berat, 
misal dua atom Hidrogen menjadi satu 

atom Helium. Besaran-besaran fisika yang 
mengkarakterisasikan suatu bintang adalah 
energi pancaran, luminositas (daya 
pancaran), jarak, magnitudo atau tingkat 
kecerahan suatu bintang, dan temperatur.   

 
Bintang secara umum memiliki ciri khas 
warna dan temperatur permukaan yang 
unik. Menurut hukum Wien, temperatur 

bintang sebanding dengan panjang 
gelombang pada warna yang 
dipancarkannya karena bintang dianggap 

sebagai benda hitam sempurna yang 
memancarkan radiasi elektromagnetik pada 

panjang gelombang tertentu. (Robinson, 
2007). Bintang yang berwarna biru akan 
memiliki temperatur permukaan yang lebih 
tinggi dibandingkan bintang berwana 

merah. Di alam, temperatur bintang 
berkisar antara 2000 K sampai 40000 K 
(Seeds, 2008). Informasi tentang temperatur 
bintang diperlukan untuk beberapa hal, 
misalnya dapat menentukan bintang yang 

sesuai untuk penentuan planet-planet di luar 

tata surya untuk diteliti lebih lanjut 
(Morison, 2008).  
 

Dua metode telah dikembangkan dalam 
menentukan temperatur suatu bintang. 
Metode-metode tersebut adalah metode 
indeks warna fotometri dan spektroskopi. 
Metode indeks warna fotometri adalah 

metode yang digunakan untuk menentukan 

temperatur bintang dengan menghitung 
indeks warna suatu bintang. Setiap indeks 
warna bintang memiliki nilai berbeda-beda 

, misalnya jika gambar bintang diberi filter 
ultraviolet maka gambar tersebut akan 
menghasilkan nilai indeks warna yang 
berbeda. Metode ini membutuhkan aljabar 
dan logaritma yang kompleks. Metode 

spektroskopi adalah metode penentuan 
temperatur bintang yang paling banyak 
digunakan. Secara definitif, spektroskopi 
adalah ilmu yang mempelajari pengaruh 

radiasi elektromagnetik terhadap atom atau 
molekul (Rizkana, 2015). Alat-alat yang 
digunakan dalam metode spektroskopi ini 
ialah spektograf. Spektograf ini dapat 
dibuat sendiri menggunakan beberapa 

komponen optik atau telah tersedia secara 
komersial. Spektograf yang tersedia secara 
komersial menggunakan kisi difraksi 
seperti Star Analyzer yang diproduksi oleh 

Paton Hawksley Education LTD. 
Spektroskop yang dapat dibuat sendiri 
terdiri dari celah, ktak hitam dan  Compact 

Disc (CD) atau Digital Versatile Disc 
(DVD) sebagai kisi difraksi. 

(Crowndelorean, 2012). Metode 
spektroskopi telah banyak digunakan untuk 
menentukan temperatur bintang, bahkan 
penggunaan alatnya tidak hanya 

menggunakan spektroskop tapi bisa 
menggunakan teleskop. Metode 
spektroskopi yang kompleks menggunakan 
beberapa tambahan alat seperti teleskop 
sebagai pembesar gambar bintang, kamera 

CCD atau DSLR atau Webcam sebagai 

sensor cahaya, dan spektograf sebagai alat 
penghasil spektrum.  
 
Penelitian ini menggunakan sistem teleskop 

GAO-ITB RTS, yang terdiri dari teleskop, 
spektograf dan kamera CCD. Sistem ini 
digunakan untuk mengukur temperatur 
bintang, sebagai sampel adalah bintang-

bintang kelas O, B, A, F, G, K dan M yang 
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dipilih secara acak. Gambar (image) 
bintang beserta spektrumnya direkam oleh 
kamera CCD tersebut. Hasil olahan dari 

spektrum dibandingkan dengan temperatur 
yang dihitung berdasarkan teori benda 
hitam. Penelitian ini memiliki beberapa 
tujuan, yakni pertama menganalisa 
spektrum hasil pencitraan sistem teleskop 

GAO-ITB dengan kamera CCD. Kedua 
menentukan temperatur bintang 
berdasarkan panjang gelombang 
menggunakan program IRAF. Ketiga 

membandingkan hasil temperatur yang 
didapatkan dengan hasil temperatur yang 
dihitung secara teoritis 
 
 

Metode Penelitian 
 

Penelitian ini merupakan penelitian metode 
eksperimen. Alat-alat yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sistem teleskom 

GAO ITB yang berlokasi di 107oγθ’η8” E  
6o4λ’γβ.λγ” S teleskop celestron C11, 

kamera CCD SBIG ST-8, komputer, 
spektograf NEO R-1000 dan program 
image proseccing.  Sistem teleskop GAO-

ITB merupakan sistem teleskop gabungan 
kerjasama antara ITB dengan pemerintah 
Jepang yang kepemilikan dan pengelola 
oleh ITB. Kamera CCD SBIG ST-8, 

komputer, Spektograf NEO R-1000 
merupakan komponen yang telah 
disediakan oleh pengelola observatorium 
Bosscha. Program image processing  yang 
digunakan adalah IRAF merupakan 

program pengelola gambar berbasis 
LINUX.  
 
Pengamatan sampel bintang dilakukan pada 

bulan Juli sampai Agustus 2016 dengan 
keadaan langit cerah. Pemilihan bintang 
sampel dilakukan secara acak, dengan total 
15 bintang. Spektrum bintang akan 
dilakukan proses reduksi data, kalibrasi 

panjang gelombang, kalibrasi fluks, dan 
fitting menggunakan software IRAF, 
sehingga didapatkan nilai temperatur dan 

persentase perbedaan temperatur efektif 
dengan temperatur yang dihitung secara 
teori. Penentuan temperatur efektif secara 
teori menggunakan persamaan 
 

 
 
   

Hasil Dan Pembahasan 

 
Sampel terdiri dari 15 bintang, yaitu satu 
untuk setiap masing-masing klasifikasi O, 

B, dan A, dan tiga bintang untuk setiap 
masing-masing klasifikasi F, G, K dan M. 
Hasil pengamatan dari penelitian ini yang 
berupa grafik spektrum dan dihitung Teff 
menggunakan hukum wien dan 

dibandingkan dengan Tmedian dari masing-
masing kelas spektrum bintang. Penentuan 
Tmedian menggunakan persamaan : 

 

 
 
Nilai Tmax dan Tmin ditentukan berdasarkan 

rentang secara teori (Freedman dkk (2008). 
Sampel   bintang kelas spektrum O yang 
dipilih adalah bintang δ Ori, bintang δ Ori 
terdiri dari sampel bintang kelas spektrum 

B yang dipilih adalah bintang  Lyr, dan 

sampel bintang kelas spektrum A yang 
dipilih adalah bintang α Lyr. 
 

 
 

Gambar 1. Grafik temperatur efektif dari δ 
Ori,  Lyr, dan α Lyr 
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Bintang δ Ori memiliki temperatur efektif 
yang tinggi dikarenakan bintang δ Ori 
merupakan bintang kelas spektrum O yang 

merupakan tiga sistem bintang yang terdiri 
dari δ Ori Aa1, δ Ori Aa2, δ Ori Ab dan 
memiliki ciri khas memiliki temperatur 
efektif yang tinggi dengan nilai temperatur 
dari δ Ori Aa1 adalah 29500 K (Shenar dkk 

(2015)). Sampel bintang  Lyr, dan α Lyr 
merupakan bintang kelas spektrum masing-
masing B dan A, yang temperatur efektif 
masing-masing dibawah dibandingkan 

bintang kelas spektrum O. 
 

 
 
Gambar 2. Grafik persentase perbedaan dari 

δ Ori,  Lyr, dan α Lyr 
 
Bintang δ Ori dan  Lyr memiliki 
persentase yang besar, hal ini diakibatkan 
secara teori panjang gelombang puncak 
pada kelas spektrum O dan B masing-

masing adalah 7β4,η Ǻ dan 1414 Ǻ. Pada 

panjang gelombang tersebut, spektograf 

NEO R-1000 tidak mampu melewati 

spektrum tersebut. Bintang α Lyr 
memiliki persentase yang kecil dikarenakan 
spektograf NEO R-1000 dapat melewati 
spektrum pada panjang gelombang tersebut, 
sehingga dapat dideteksi oleh kamera CCD 
dan dapat diolah. 

 

Sampel bintang kelas spektrum F yang 

dipilih adalah 11 Aql, v Aql, dan   Aql. 
Ketiga sampel berada di konstilasi 

Aquila. Tabel data bintang kelas spektrum 

F dapat dilihat pada Tabel 1.  
 
Tabel 1. Data Bintang kelas Spektrum F 

 

Bintan
g 

sampel 
maks (Ǻ) Teff 

(K) 
Tmedia

n (K) 

% 
diff 
(%) 

11 Aql 
5789,75

5 
500
5 

6700 

25,
3 

v Aql 
5867,67

6 
493
9 

26,
3 

 Aql 
5747,97

2 
504
3 

24,7 

 
Tabel 1 merupakan data bintang 11 Aql, v 

Aql, dan   Aql. Nilai  persentase 

perbedaan ketiga sampel berada di rentang 

25 %, hal ini menunjukkan bahwa sampel 
data dapat diolah oleh software IRAF yang 
digunakan. Sampel bintang kelas spektrum 

G yang dipilih adalah  α Cen,  Aql, dan l 
Aql. Ketiga sampel berada di konstilasi 

Aquila. Tabel data bintang kelas spektrum 
F dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Data Bintang kelas Spektrum G 

 

Bintang 
sampel maks (Ǻ) Teff (K) 

Tmedian 
(K) 

% 
diff 
(%) 

α Cen 7538,191 3844 

5550 

30,7 

 Aql 6516,629 4447 19,9 

l Aql 6256,127 4632 16,5 

  

Diantara ketiga bintang sampel, α Cen 

yang memiliki persentase perbedaan yang 

tinggi melebihi 30 %. Hal ini dikarenakan 
bintang α Cen merupakan sistem tiga 
bintang yang terdiri dari α Cen A, α Cen B, 
dan proxima centauri. Teff yang didapatkan 
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merupakan nilai Teff dari α Cen B yang 
merupakan jenis bintang kelas spektrum K.  
 

Sampel bintang kelas spektrum K yang 

dipilih adalah ξ Aql,  θβ Aql, dan  Aql. 
Ketiga sampel berada di konstilasi 

Aquila. Tabel data bintang kelas spektrum 

K dapat dilihat pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Data Bintang kelas Spektrum K 
 

Bintang 
sampel 

maks 

(Ǻ) 
Teff 

(K) 
Tmedia

n (K) 

% 
diff 
(%) 

ξ Aql 5955,801 4865 

4550 

6,92 

62 Aql 6323,944 4582 0,7 

 Aql 7224,347 4011 11,85 

 
Tabel 3 menunjukkan maks, Teff, dan % diff 
dari ketiga bintang sampel dari kelas 
spektrum K. Secara keseluruhan ketiga 
sampel memiliki persentase perbedaan yang 

relatif kecil, hal ini dikarenakan spektograf 
NEO R-1000 memiliki panjang gelombang 

efektif dikisaran cahaya tampak. Spektrum 
cahaya tampak berada di kisaran spektrum 

kuning dan merah. 
 
Sampel bintang kelas spektrum M yang 

dipilih adalah α Sco, k Aqr, dan α Ori.  
Menurut Neilson dkk (2011) temperatur 

efektif dari α Ori adalah 3590 K.  Λmaks, 

Teff, dan % diff  dari bintang kelas spektrum 
M dapat dilihat pada Tabel 4. 
 

Tabel 4. Data Bintang kelas Spektrum M 

 
Bintang 
sampel maks (Ǻ) Teff (K) 

Tmedian 
(K) 

% diff 
(%) 

α Sco 7021,012 4128 

3200 

29 

k Aqr 7259,898 3992 24,8 

α Ori 7992,661 3626 13,3 

 

Kesimpulan 

Bedasarkan hasil penelitian dapat diambil 
beberapa kesimpulan adalah. Kesimpulan 

pertama spektrum bintang yang didapatkan 
berupa garis spektrum absorpsi yang 
memiliki rentang panjang gelombang 3500-

8000 Ǻ. Rentang tersebut berkisar dari 
spektrum uv ke cahaya tampak. 
Kesimpulan kedua temperatur efektif yang 
didapatkan berkisar antara 3626 K, yang 
dimiliki oleh bintang α Ori , sampai 818θ 
K, yang dimiliki oleh bintang δ Ori. 
Kesimpulan ketiga panjang gelombang 
berbanding terbalik dengan temperatur. Hal 
ini sesuai dengan hukum wien. Perubahan 

temperatur bintang terhadap panjang 
gelombang dibuktikan dengan bintang kelas 
spektrum O, B, A, F, G, K dan M memiliki 
temperatur yang menurun secara berurutan 
pada panjang gelombang yang meningkat 

secara berurutan. Kesimpulan keempat 
persentase perbedaan dihitung dengan 
membandingkan Teff dengan Tmedian. 
Rentang persentase perbedaan berkisar 

antara 0,7 sampai 79,5 %. Persentase 
perbedaan terbesar dimiliki oleh bintang δ 
Ori, sedangkan persentase perbedaan 

terkecil dimiliki oleh bintang 62 Aql. 
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ABSTRAK 

 

Spektroskopi fluoresesnsi telah dikembangkan untuk mengevaluasi daun dari tanaman hijau dan buah-
buahan. Spektroskopi fluoresensi dengan kamera CCD dan CMOS sebagai detektor disebut pencitraan 
fluoresensi. Hasil dari pencitraan ini adalah images yang mengandung informasi tentang keadaan 
tanaman dan buah tersebut. Program ImageJ merupakan program yang tersdia online yang mempunyai 
berbagai kelebihan untuk memproses image. Pada penelitian ini, program imageJ telah digunakan untuk 
memproses images dari daun bayam dari tanaman bayam yang telah diberi perlakuan 3 variasi sinar 
matahari dan image dari buah apel dan buah tomat yang diberi 3 perlakuan. Buah tomat diberi tiga 
perlakuan yaitu direndam dengan air panas, ditusuk, dan ditekan. Program ImageJ digunakan untuk 
memperoleh nilai RGB dan Nilai keabu-abuan dari image dengan dua cara segmentasi berbeda yaitu 
dengan mengambil gambar secara keseluruhan dan dengan mengunakan batas ambang atau threshold. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Pengunaan thresholding memberikan nilai yang lebih baik karena 
dapat menguragi backgound secara otomatis dari gambar.  Untuk ekperimen daun, Led 680 nm 
memberikan perbedaan  yang jelas antara tiga perlakuan intensitas matahari. Untuk buah, secara 
keseluruhan Laser 405 nm memberikan nilai RGB dan Gray value yang tinggi, Tomat yang ditusuk-tusuk 
memberikan nilai yang lebih besar diikuti oleh tomat lebam. 
 
Kata Kunci: Fluorescence image, Amaranthus tricolor L. spinach, Buah apel, Buah tomat, ImageJ 
 

 
ABSTRACT 

 

Fluorescence spectroscopy has been developed and used for evaluating leaves and fruits. Fluorescence 
spectroscopy with a CCD/CMOS camera as the detector is called fluorescence imaging. The results of the 
imaging system are images which contain information of the leaf and fruit conditions.  ImageJ software is 
powerful software that has been developed for image processing.  In this research, ImageJ has been used 
to process images of spinach leaves from spinach plants grown with three sunlight variations and of green 
apples and tomataos wih treatments.   The tomatoes were treated by three treatments, soaked by hot 
water, bruised, injured. The leaves and fruits were illuminated by different diode laser and LED with 
different wavelengths. ImageJ was used to calculate the RGB values and Gray values of the images with 
two segmentations which were the whole image and using threshold. The research results showed that 
Thresholding method gave the best result because it substract backgorund from image automatically and 
threshold of background can be adjusted. For leaf experimen, LED with 680 nm wavelength showed 
sifnificant difference between three sunlight intensity treatment. For fruit experiment, Diode laser with 
405 nm  wavelengthshowed significant results. Tomatos with stabbed treatment gave higer intensity, 
bruished  treatment.  
 
Keywords: Fluorescence image, Amaranthus tricolor L. spinach, Apples, Tomatoes, ImageJ  
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Pendahuluan 

 
Spektroskopi fluoresensi adalah metode 

yang dapat  memperoleh informasi dari 
suatu material. Metode ini bekerja 
menguakan prinsip interaksi cahaya dan 
materi. Cahaya yang mengenai suatu materi 
dapat mengalami berbagai proses, salah 

satunya dalah fluoresensi. Proses 
fluoresensi terjadi ketika cahaya yang 
mengenai benda diserap, kemudian 
diemisikan kembali. Saat ini metode 

spektroskopi dikembangkan dengan 
mengunakan kamera CCD (charge-coupled 

device) atau CMOS (complementary metal 

oxide semiconductor) sebagai detektor.  
Metode ini kemudian disebut spectroscopy 

imaging. Hasil yang diperoleh adalah 
berupa gambar (image) yang mengandung 
informasi dari benda yang diamati. 
Informasi ini berupa informasi spasial ( 

posisi x dan y dari benda) dan informasi 
intensitas fluoresensi serta panjang 
gelombang (spektrum) dari benda. 

 
Program pengolah gambar diperlukan untuk 

memproses gambar atau citra digital yang 
berasal dari kamera CCD dan CMOS. 
Program ini dapat di kembangkan 
mengunakan bahasa-bahasa pemrogaman 

seperti Matlab dan Java. Beberapa program 
pengolah gambar dijual secara komersial 
yang mengikuti sistem pencitraan 
khususnya sistem yang mengunakan 
kamera. Program-program ini juga dibuat 

khusu untuk bidang tertentu seperti 

astronomy dan medis. Namun beberapa 
program pemroses citra juga tersedia online 
tanpa bayar. Program pengolah citra atau 

image yang tersedia sebagai opensource 
adalah imageJ yang dikembangkan oleh 
departemen kesehatan Amerika Serikat, 
namun program ini perlu disesuaikan 
dengan tujuan pengunaannya, kalibrasi juga 

perlu dilakukan.  

ImageJ merupakan suatu program analisis 
citra yang diciptakan oleh NIH (National 

Institutes of Health). Program ini dapat 

menampilkan, mengedit, menganalisa, 
memproses, menyimpan dan mencetak 
gambar warna 8-bit dan grayscale, 16-bit 
integer dan 32-bit floating point. Hal ini 
dapat membaca berbagai format gambar 

termasuk TIFF, PNG, GIF, JPG, BMP, 
DICOM, FITS serta format baku. ImageJ 
dapat menghitung luas dan nilai piksel 
statistik pilihan yang ditetapkan pengguna 

dan ambang batas intensitas objek, 
sehingga dapat mengukur jarak dan sudut 
(Seitz, 2010). 
 
Program ImageJ saat ini digunakan 

diberbagai bidang ilmu sebagai software 
pengolah image tidak terkecuali pada 
bidang biofonik yang diaplikasikan ke 
bidang pertanian.  Beberapa metode yang 

mengunakan pencitraan adalah 
Fluorescence spectrocopy imaging, Laser 

Speckle Imaging, Hyperspectral Imaging 

dan Computer vision. Fluorescence 

spectrocopy imaging dan Laser Speckle 

Imaging adalah dua metode optik yang 
digunakan untuk analisa berbagai aspek 
fisika di bidang biologi dan pertanian yang 
mengunakan kamera CCD atau CMOS 

sebagai detektor dan cahaya laser sebagai 
cahaya penginduksi. Interaksi cahaya  
dengan material biologi akan menyebabkan 
cahaya yang mengenai jaringan biologi 
dipantulkan, dihamburkan, dipendarkan 

atau diteruskan.  Cahaya tersebut 

mengandung informasi tentang struktur 
jaringan dan karakteristik lainnya.  Gambar 
yang direkam setelah material disinari 
cahaya juga mengandung informasi panjang 

gelombang (spectral caharacteristics).  
 
Computer vision dan Hyperspectral 

imaging adalah metode pencitraan yang 

mengunakan cahaya lampu yang 
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polikromatik sebagai cahaya pengiduksi. 
Computer vision adalah metode pengolahan 
gambar yang saat ini banyak dikembangkan 

dan digunakan pada bidang industri 
pertanian untuk mempercepat proses 
penyortiran buah dan sayuran (Ohali, 2011: 
Kodagali dan Baligi, 2012). Pada metode 
ini, gambar yang diolah berasal dari 

material biologi yang disinari cahaya putih. 
JIka informasi yang diinginkan adalah 
informasi spektrum, metodenya disebut 
Hyperspectral imaging yang mengunakan 

kamera hyperspectral yang tersedia secara 
komersial, namun berharga relatif mahal.  
 
Program imageJ dapat digunakan untuk 
mengektrak informasi spektrum dari 

gambar yang direkam mengunakan kamera 
CMOS yang lebih murah. Image J telah 
digunakan untuk mengklasifikasi mutu 
buah tomat dan lemon berdasarkan sifat-

sifat fisikanya seperti ukuran, bentuk, 
massa, warna, dan kerusakan melalui 
pemroses gambar buah-buah tersebut yang 

disinari cahaya putih mengunakan ImageJ 
(Lino et al, 2008).  Program ini juga 

digunakan untuk mengolah citra tomat yang 
diberi kadar formalin (Fitrya dkk, 2008).   
ImageJ adalah software yang dapat 
dimodifikasi untuk kebutuhan riset dan 

dapat diintegrasikan dengan bahasa 
pemrograman lainnya seperti Matlab untuk 
aplikasi-aplikasi tertentu.  
 
Pada penelitian ini, Citra (gambar) yang 

akan diproses mengunakan program ImageJ 

diambil dari dua ekperimen yaitu 
ekperimen spektroskopi fluoresensi  untuk 
tanaman bayam dan untuk buah apel dan 
tomat. Ekperimen spektroskopi fluoresensi 

yang dibangun terdiri dari dua jenis sumber 
cahaya yaitu LED dan LD dengan panjang 
gelombang berbeda, beberapa komponen 
optik, sampel daun bayam, dan kamera 

CMOS sebagai detektor cahaya. Sistem ini 

digunakan untuk menganalisa hubungan 
antara spektrum fluoresensi yang dihasilkan 
daun bayam ketika dikenai cahaya LED dan 

LD dengan perlakuan variasi intensitas 
cahaya matahari pada tanaman bayam 
selama 10 dan berturut-turut sampai 18 
hari. Citra  yang diolah juga diambil dari 
ekperimen sistem Pencitraan spektroskopi 

fluoresensi (LIF) dan LSI untuk tomat dan 
apel. Tomat dan apel yang menjadi sampel 
adalah yang berwarna hijau. Tomat pada 
penelitian ini digunakan sebagai sampel 

untuk mengetahui hubungan antara 
spektrum fluoresensi dan pola spekel yang 
dihasilkan setelah disinari cahaya laser.  
Laser dioda dengan panjang gelombang 
405 nm dan 650 nm digunakan untuk 

spektroskopi fluoresensi LIF dan  laser He-
Ne dengan panjang gelombang 632,8 nm  
untuk sistem LSI.  Gambar hasil kedua 
ekperimen diolah mengunakan program 

ImageJ dengan dua cara untuk 
mendapatkan intensitas fluoresensi  dalam 
nilai RGB dan dalam nilai Gray. Perbedaan 

dua cara tersebut terletak pada pengambilan 
seluruh gambar atau hanya sebagian saja 

melalui proses segmentasi.  
 
 

Metode Penelitian 

 

Metode Penelitian yang digunakan adalah 
metode ekperimen. Pada penelitian ini, dua 
sistem yaitu spektroskopi fluoresensi 
tanaman bayam yang diwakili daunnya dan 

spektroskopi dan LSI untuk buah tomat. 

Sistem yang dibangun ditunjukkan pada 
Gambar 1 dan Gambar 2.  
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Gambar 1. Skema Penelitian Untuk Daun 

 

 
 

Gambar 2. Skema Penelitian Untuk Buah 

 

Gambar 1 dan 2 adalah skema alat yang 

dgunakan pada penelitian ini. Gambar 1 
adalah ekperimen untuk spektroskopi 
fluoresensiuntuk daun bayam. Pada 
Gambar 1, sistem dibangun mengunakan 

sumber cahaya LED dan laser dioda (LD), 
kamera CCD, perangkat komputer dan 
software pengolah citra (imageJ). Jarak dari  
sumber cahaya ke daun adalah 28,0 cm, 

sementara jarak dari daun ke kamera 32,3 

cm. Sinar yang mengenai daun dan sinar 
yang mengenai kamera membentuk sudut 
30o. Sampel yang digunakan adalah 
tanaman bayam jenis Amaranthus tricolor 

L yang diberi perlakuan variasi intensitas 
sinar matahari yang berbeda mengunakan 
plastik dan paranet.  Tanaman bayam yang 
berumur 10 hari yang merupakan hasil 

pembenihan oleh petani dari sentra 
perkebunan dimasukkan ke polibag yang 
berisi tanah, pupuk, dan air  secukupnya, 

rak untuk tempat tanaman beserta tenda 
yang dapat dibuka tutup dan dapat dipasang 
paranet. Setelah daun bayam diberi 
perlakuan selama 10 hari (20 hari masa 
tanam) mengunakan penutup plastik dan 

paranet, pengambilan data dimulai. Daun 
ketiga  dari bawah dari setiap batang 
dipetik, sebanyak lima buah yang mewakili 
lima polibag dalam setiap naungan,  

didiamkan selama 30 menit di dalam kotak 
hitam agar pengaruh cahaya matahari telah 
direlaksasi semuanya oleh molekul-molekul 
klorofil. Daun kemudian diletakkan pada 
penyangga berwarna hitam dan disinari 

oleh cahaya dari LED atau LD. Panjang 
gelombang dan daya keluaran masing-
masing  LED dan LD yang digunakan 
adalah LED 680 nm 4,5 mW dan laser 

dioda 780 nm  20 mW mengunakan filter 
merah dan tanpa filter. Gambar yang berisi 
informasi fluorosensi cahaya direkam  oleh 

software perekam gambar yang ada untuk 
kamera tersebut. File yang disimpan dapat 

berupa file BMP yang selanjutnya diproses 
oleh software ImageJ.   
 
Ekperimen yang kedua adalah ekperimen 

spektroskopi fluoresensi  dan Laser speckle 
Imaging (LSI) untuk buah apel dan tomat. 
Metode spektroskopi fluoresensi 
mengunakan  LD merah dengan panjang 
gelombang 650 nm, LD ungu dengan 

panjang gelombang 405 nm, power supply 

untuk laser dioda, kamera CMOS 3 MP 
yang dilengkapi dengan software 
perekaman gambar, lensa kamera dengan 
fokus 35 mm dan aperture maksimum f/20, 

Filter, lensa, cermin, dan software 

pengolahan citra ImageJ, sedangkan pada 
metode LSI hanya penggunaan laser yang 
diganti yaitu laser He-Ne dengan panjang 

gelombang 632,8 nm. Sampel yang 
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digunakan pada kedua metode sama yaitu 
apel manalagi dan tomat, keduanya 
berwarna hijau. Sampel buah tomat hijau 

diberi perlakuan berupa dilebamkan, 
ditusuk, dan direndam.  
 
Pengolahan citra untuk hasil dari kedua 
metode dilakukan dengan menggunakan 

software ImageJ. Metode spektroskopi 
fluoresensi akan menampilkan diagram 
berupa intesitas warna (nilai RGB) dan 
metode LSI akan menampilkan diagram 

nilai Gray.  Metode penentuan kedua nilai 
dilakukan dengan cara keseluruhan gambar 
dan mengunakan thresholding yang 
membuang background ( latar dari gambar) 
dengan pengaturan nilai ambang. 

 
 

Hasil dan Pembahasan 

 

Ekperimen ini dilakukan dengan metode 
ekperimen. Data Citra yang diolah 
mengunakan imageJ diambil dari dua 

ekperimen. Gambar 3 memperlihatkan 
bentuk citra dan hasil yang diolah 

mengunakan program ImageJ. Ekperimen 
pertama adalah dengan metode 
spektroskopi fluoresensi untuk daun bayam. 
Data untuk ekperimen ini  adalah daun 

bayam dari tanaman yang diberi 3 
perlakuan intensitas cahaya matahari yaitu 
tanpa paranet (90 %), dengan satu paranet 
(40%) dan dengan dua lapisan paranet 
(32%) dibandingkan dengan intensitas 

cahaya matahari tanpa naungan sama 

sekali.  Sumber cahaya yang digunakan 
LED 680 nm dan Laser dioda 780 nm. 
mengunakan filter  merah dan tanpa filter  

di depan kamera CMOS yang digunakan.   

 
 
Gambar 3. Contoh citra dari daun yang 

disinari laser merah (atas) dan 
citra buah tomat yang disinari 
laser ungu beserta intensitas 
RGBnya untuk keseluruhan 
gambar sebagai daerah ROI 

      
Citra dari ekperimen pertama diolah 
menjadi tiga kategori.  Tiga kategori 
tersebut adalah data citra RGB yang diolah 

secara keselurahan gambar, data citra RGB 
yang diolah mengunakan thresholding, dan 
data RGB yang diubah ke 8 bit (gray) dan 
mengunakan thresholding untuk 
mendapatkan nilai gray. Gambar 4, Gambar 

5, dan Gambar 6 adalah hasil pengolahan 
citra daun untuk tiga perlakuan variasi 
intensitas matahari mengunakan laser dioda 
780 nm dan LED 680 nm, mengunakan 

filter merah dan tanpa mengunakan filter 
merah. Filter merah berfungsi untuk 
menyaring panjang gelombang yang 

dideteksi adalah di daerah warna merah.  
 

Gambar 4 adalah hasil dari pengolahan citra 
ImageJ dengan ROI seluruh gambar.  Dari 
Gambar 4, Intensitas RGB yang dominan 
adalah dari daun yang disinari cahaya LED 
680 nm tanpa filter  (TF) diikuti dengan 

filter merah (FM). Intensitas yang paling 
tinggi diperoleh untuk daun dari tanaman 
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bayam yang diberi perlakuan 32 % 
intensitas matahari. Namun secara 
keseluruhan, hasil tidak menunjukkan 

perbedaan yang berarti untuk ketiga 
perlakuan. 
 

 
 
Gambar 4. Hasil pengolahan Citra 

mengunakan ImageJ untuk 
daun dengan keseluruhan 

gambar sebagai daerah 
ROI 

 

 
 
Gambar 5. Hasil pengolahan Citra RGB 

mengunakan ImageJ untuk 
daun dengan Thresholding 
sebagai daerah ROI 

Gambar 5 adalah hasil olahan citra 
mengunakan cara thresholding. Hasil 

berbeda dari Gambar 4.  Background 

adalah daerah disekitar objek yang dapat 
mempengaruhi intensitas RGB atau nilai 
Gray yang dihitung.  Pada Gambar 4 dan 5, 

batas threshold tidak dibuat nol atau pada 
nilai ambang tertentu, ini menyebabkan 
nilai standar deviasi perhitungan lebih besar 
dari nilai rata-rata atau dengan kata lain 
nilai rata-rata RGB atau Gray menjadi 

rendah. Pada Gambar 5, Nilai intensitas 
untuk laser dioda tanpa filter dan dengan 
filter lebih tinggi. Thresholding adalah 

metode yang langsung mengurangi nilai 
background. 

 
 
Gambar 6. Hasil pengolahan Citra 

mengunakan ImageJ untuk 
daun dengan Konversi 

Citra RGB ke Gray dan 
dengan Thresholding 

sebagai daerah ROI 
 

Gambar 6 adalah hasil pengolahan citra 
setelah citra dikonversikan ke 8 bit (gray), 
Kemudian tingkat gray valuenya 

ditentukan.  Hasilnya tidak jauh berbeda 
dengan intensitas fluorsensi mengunakan 

komponen RGB dengan ROI daerah 
keseluruhan. 
 
Citra dari ekperimen pertama diolah 

menjadi tiga kategori.  Tiga kategori 
tersebut adalah data citra RGB yang diolah 
secara keselurahan gambar, data citra RGB 
yang diolah mengunakan thresholding, dan 
data RGB yang diubah ke 8 bit (gray) dan 

mengunakan thresholding untuk 

mendapatkan nilai gray. Gambar 4, Gambar 
5, dan Gambar 6 adalah hasil pengolahan 
citra daun untuk tiga perlakuan variasi 

intensitas matahari mengunakan laser dioda 
780 nm dan LED 680 nm, mengunakan 
filter merah dan tanpa mengunakan filter 
merah. Filter merah berfungsi untuk 
menyaring panjang gelombang yang 

dideteksi adalah di daerah warna merah.  
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Gambar 7. Hasil pengolahan Citra 

mengunakan ImageJ untuk 

buah tomat dan apel 

mengunakan nilai RGB 
secara keseluruhan  

 

Gambar 7 adalah hasil pengolahan citra 
spektroskopi fluoresensi untuk tomat yang 
diberi perlakuan dan apel dan  nilai 
RGBnya yang mewakili Intensitas 
fluoresensi untuk ROI secara keseluruhan 

gambar. Cara threshold sulit dilakukan 
untuk gambar berwarna. Dari Gambar 7, 
Intensitas fluoresensi lebih tinggi diberikan 
oleh Laser dioda 405 nm kecuali pada buah 

apel yang tidak diberi perlakuan.  Tomat 1, 

Tomat 2, dan Tomat 3 pada grafik mewakili 
masing-masing tomat lebam, tomat 
direndam, tomat ditusuk. 
 

 

 
Gambar 8. Hasil pengolahan Citra 

mengunakan ImageJ untuk 
buah tomat dengan 
Konversi ke gray value dan 

ditentukan nilai Gray 
secara keseluruhan 

 
.  

Gambar 9. Hasil pengolahan Citra 
mengunakan ImageJ untuk 

buah tomat, Citra RGB ke 

Gray dan dengan 
Thresholding sebagai 
daerah ROI 

     

Gambar 8 dan 9 adalah hasil pengolahan 
citra buah dengan perlakuan pada tomat dan 
apel setelah gambar berwarna dikonversi ke 
Gray. Untuk ROI secara keseluruhan 

gambar mmemberikan hasil yang identik 
dengan nilai RGB pada Gambar 7, 
sedangkan Gambar  9 yang mengunakan 
thresholding, memberikan jarak yang 

cukup signifikan untuk pengunaan laser 

405 nm.  Secara keseluruhan Laser 405 nm 
memberikan nilai RGB dan Gray value 
yang tinggi, Tomat yang ditusuk-tusuk 
memberikan nilai yang lebih besar diikuti 

oleh tomat lebam. 

 

Kesimpulan 

Pengolahan citra mengunakan metode 

penentuan daerah ROI (Region of Interest) , 
pada penelitian ini  dilakukan dengan 3 cara 
yaitu secara keseluruhan dan mengunakan 

thresholding dari gambar daun dan buah. 
Masing-masing memberikan hasil yang 

berbeda. Pengunaan thresholding 
memberikan nilai yang lebih baik karena 
dapat menguragi backgound secara 
otomatis dari gambar.  Untuk ekperimen 
daun, Led 680 nm memberikan perbedaan  

yang jelas antara tiga perlakuan intensitas 
matahari. Untuk buah, secara keseluruhan 
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Laser 405 nm memberikan nilai RGB dan 
Gray value yang tinggi, Tomat yang 
ditusuk-tusuk memberikan nilai yang lebih 

besar diikuti oleh tomat lebam. 
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ABSTRAK 

 
Telah dilakukan penelitian tentang tingkat kebisingan di Jalan Utama Kota Pekanbaru. Pengukuran 
tingkat kebisingan diukur berdasarkan fungsi waktu. Dalam penelitian ini pengukuran  dilakukan di tiga 
titik lokasi yang telah ditentukan dengan menggunakan Sound Level Meter (SLM). Ketiga titik lokasi 
pengukuran yaitu di depan Kantor BCA dan di depan Kantor DPRD Kota Pekanbaru yang terletak di 
sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, kemudian di depan Global Bangunan yang terletak di Jalan Tuanku 
Tambusai. Tingkat kebisingan juga diukur berdasarkan jumlah kendaraan yang melintas di titik lokasi 
tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kebisingan rata-rata maksimum pada pagi, siang 
dan sore hari adalah 75,3 dB(A), 75,6 dB(A) dan 79,2 dB(A). Hasil penelitian ini juga menerangkan 
bahwa jumlah kendaraan yang melintas sebanding dengan tingkat kebisingan. Berdasarkan rumus, 
konstanta kebisingan (C) di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Tuanku Tambusai secara berturut-turut 
adalah 48,6 dB(A) dan 46,4 dB(A). Tingginya nilai konstanta kebisingan (C) pada Jalan Jenderal 
Sudirman dibandingkan dengan konstanta kebisingan (C) pada Jalan Tuanku Tambusai disebabkan oleh 
faktor kecepatan kendaraan dimana kecepatan kendaraan di Jalan Jenderal Sudirman lebih tinggi 
dibandingkan dengan rata-rata kecepatan kendaraan di Jalan Tuanku Tambusai.  

 
Kata Kunci: tingkat kebisingan,sound level meter, konstanta kebisingan, dan jalan utama Pekanbaru 
 
 

ABSTRACT 

 
Noise levels measurement in main road of Pekanbaru City such as Jalan Jendral Sudirman and Tuanku 
Tambusai has been carried out as a function of time. Measurements of the noise was done for the three 
point locations along the main road using Sound Level Meter (SLM). The three point locations were in 
front of BCA and DPRD Pekanbaru City along Jalan Jenderal Sudirman , the other one was in front of 
Global Bangunan shop along Jalan Tuanku Tambusai. The noise levels was also recorded as a function of 
number of vehicles that passed in the point locations. The results showed that the maximum average of 
noise levels in morning, daytime and afternoon are 75,3 dB(A), 75,6 dB(A) and 79,2 dB(A) respectively. 
The results also showed that noise levels is proportional to the number of vehicles that passing through 
that location. Based on the formula, the noise constant for Jalan Jenderal Sudirman and Jalan Tuanku 
Tambusai were 48,6 dB(A) and 46,4 dB(A) respectively. Higher value of noise constant for Jalan 
Jenderal Sudirman compared to of that for Jalan Tuanku Tambusai was due to the speed of the vehicles in 
which the speed of vehicles in Jalan Jenderal Sudirman is higher than that for Jalan Tuanku Tambusai. 
  
Keywords: noise level, sound level meter, noise constant, and main road of Pekanbaru city 
 

 

 

Pendahuluan 

 
Pertambahan jumlah kendaraan bermotor 
khususnya di Kota Pekanbaru semakin 
meningkat. Peningkatan jumlah kendaraan  

 
 
bermotor tersebut diiringi dengan 

pertambahan jumlah penduduk. Penduduk 
Kota Pekanbaru mengalami peningkatan 
7% setiap tahun. Berdasarkan data BPS 
Kota Pekanbaru pada tahun 2013 jumlah 
penduduk Kota Pekanbaru sebanyak 
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999,031 jiwa dan tahun 2014 tercatat 
sebanyak 1,1 juta jiwa (BPS Kota 
Pekanbaru, 2013). Banyaknya 

pembangunan di kawasan Jalan Jenderal 
Sudirman menyebabkan peningkatan 
aktivitas yang cukup tinggi terutama pada 
saat jam-jam tertentu. Pada hari kerja, 
kawasan Sudirman ini menjadi tujuan 

perjalanan masyarakat setiap hari 
dikarenakan daerah  ini merupakan pusat 
perkantoran, baik itu perkantoran 
pemerintah maupun swasta. Pada hari libur, 

daerah ini juga menjadi pusat aktivitas 
karena kawasan ini berdiri pusat 
perbelanjaan modern, hal ini 
mengakibatkan daerah ini jarang sepi dari 
aktivitas dan menjadi tujuan pergerakan 

warga Pekanbaru dalam melakukan 
aktivitas sehari-hari. Jalan Tuanku 
Tambusai juga merupakan salah satu jalan 
penghubung menuju pusat Kota Pekanbaru 

dan merupakan salah satu jalur utama bus 
angkutan mahasiswa yang menghubungkan 
simpul aktivitas pendidikan (Universitas 

Riau dan Universitas Islam Negeri Riau) 
yang memiliki dua lokasi kampus yaitu di 

Panam dan di Gobah. Padatnya arus lalu 
lintas pada kedua ruas jalan ini 
menyebabkan naiknya nilai tingkat 
kebisingan. 

 
Kebisingan dapat berpengaruh pada 
manusia baik dari segi kesehatan maupun 
aktivitas. Selain itu, bising juga dapat 
menyebabkan kenaikan batas ambang 

pendengaran yang dapat menyebabkan 

penurunan daya pendengaran manusia. 
Selain itu, bising ini juga dapat 
mengganggu percakapan terutama untuk 
tempat pendidikan dan mengganggu 

istirahat terutama di rumah sakit yang 
terletak di tepi jalan. Beberapa penelitian 
terdahulu (Mahir, 2012. dan Samara, 2007) 
telah melakukan pengukuran terhadap 

kebisingan di jalan raya Kota Turki dan 
Kota Thessaloniki. 
Permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru 

khususnya kawasan Sudirman dan Tuanku 
Tambusai ini memerlukan sebuah kajian 
sehingga dapat memberikan solusi bagi 
perencanaan transportasi dan perancangan 
bangunan agar dapat memperhatikan 

kondisi lingkungan yang ada. Dalam tulisan 
ini dibahas tentang tingkat kebisingan di 
jalan utama di kota Pekanbaru yaitu jalan 
Jendral Sudirman dan Jalan Tuanku 

Tambusai. 
 
 

Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode eksperimen. Pengukuran 
tingkat kebisingan diukur pada ruas Jalan 
Jenderal Sudirman dan Jalan Tuanku 

Tambusai dengan menggunakan alat Sound 

Level Meter (SLM) pada titik-titik yang 
telah ditentukan. Tingkat kebisingan diukur 

setiap 5 detik selama 1 menit pada setiap 
titik pada pagi hari, siang hari, dan sore 

hari. Dari data yang diperoleh maka 
ditentukan nilai rata rata pengukuran. Pada 
saat pengukuran tingkat kebisingan di 
lokasi penelitian ini maka dilakukan 

penghitungan jumlah kenderaan yang 
melitas sebagai fungsi waktu. Julah 
kenderaan yang melintas tersebut diplot 
sebagai fungsi waktu dan tingkat 
kebisingan juga diplot sebagai fungsi 

jumlah kenderaan yang melintas. Dari data 

ini maka dapat ditentukan konstanta C 
(konstanta kebisingan) untuk jalan Jendral 
Sudirman dan Jalan Tuanku Tambusai  

 
 

Hasil Dan Pembahasan 

 
Hasil dari penelitain ini berupa tingkat 

kebisingan dan konstanta kebisingan yang 



Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2016                                                                           ISBN : 978-979-792-691-5 

83 
 

dapat ditentukan dengan menghitung 
jumlah kenderaan yang melintas sebagai 
fungsi waktu dan tingkat kebisingan 

sebagai fungsi jumlah kederaan yang 
melintas.  

 

Tingkat kebisingan di jalan utama 

Pekanbaru 

 

Grafik berikut ini menampilkan tingkat 
kebisingan di jalan utama kota Pekanbaru 
yaitu Jalan Jendral Sudirman dan Jalan 

Tuanku Tambusai.  
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Gambar 1. Tingkat kebisingan di Jalan 

Jenderal Sudirman sebagai 

fungsi waktu a) lokasi 1, b) 

lokasi 2 
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Gambar 2. Tingkat kebisingan pada lokasi 
3 di Jalan Tuanku Tambusai 
(depan Global Bangunan) 
sebagai fungsi waktu  

 
Hasil pengukuran tingkat kebisingan 
sebagai fungsi waktu lokasi 1 di Jalan 
Jenderal Sudirman (depan kantor BCA) 
selama satu minggu ditampilkan pada 

Gambar 1. Dari gambar dapat dilihat bahwa 
tingkat kebisingan rata-rata yang paling 
tinggi terjadi pada pagi hari dan sore hari 
ketika jam masuk dan keluar kantor atau 

sekolah. Pada pagi hari tingkat kebisingan 
rata-rata maksimum sebesar 75,3 dB(A) 
yaitu terjadi pada hari Senin pukul 07.00 
WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB, dan 
tingkat kebisingan rata-rata minimum 

sebesar 71,3 dB(A) terjadi pada hari 
Minggu pukul 07.00 WIB sampai dengan 
pukul 08.00 WIB. Tingginya tingkat 

kebisingan pada hari Senin pagi disebabkan 

oleh banyaknya kendaraan yang melintas, 
sehingga terjadi peningkatan tingkat 
kebisingan di Jalan Jenderal Sudirman. 
Berbeda dengan hari Minggu pagi, tingkat 
kebisingan rata-rata menurun dikarenakan 

hari Minggu merupakan hari libur, sehingga 
jumlah kendaraan yang melintas juga 
menurun. 
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Tingkat kebisingan pada siang hari 
mengalami sedikit penurunan. Tingkat 
kebisingan terendah untuk pagi hari pada 

hari Senin sampai dengan Jum’at yaitu 
sebesar 74,0 dB(A), sementara tingkat 
kebisingan terendah pada siang hari sebesar 
71,6 dB(A). Berbeda dengan tingkat 
kebisingan pada hari Sabtu dan Minggu 

dimana tingkat kebisingannya cukup tinggi 
yaitu sebesar 75,6 dB(A). Tingkat 
kebisingan pada sore hari Senin-Jum’at 
memiliki profil yang sama dengan siang 

hari. Akan tetapi, tingkat kebisingan ini 
mengalami kenaikan yang sangat signifikan 
untuk hari Sabtu dan Minggu, dengan 
selisih 2 sampai 3 dB(A), hal ini 
dikarenakan hari Sabtu dan Minggu 

merupakan akhir pekan yang dimanfaatkan 
warga untuk beraktivitas diluar rumah. 
 
Tingkat kebisingan rata-rata di lokasi 2 

yaitu di depan Kantor DPRD sebagai 
perbandingan ditunjukkan pada Gambar 2. 
Dari gambar ini dapat dilihat bahwa tingkat 

kebisingan rata-rata maksimum pagi hari 
sebesar 78,2 dB(A) dan tingkat kebisingan 

rata-rata minimum terjadi pada hari Minggu 
sebesar 74,6 dB(A). Tingkat kebisingan di 
lokasi 2 ini memiliki profil yang berbeda 
dengan lokasi 1 dimana tingkat kebisingan 

rata-rata maksimum pagi hari di lokasi 1 
sebesar 75,3 dB(A) sedangkan di lokasi 2 
sebesar 78,2 dB(A), hal ini disebabkan oleh 
ukuran jalan lebih lebar, dan arus lalu lintas 
di lokasi 2 lancar serta tidak terjadi banyak 

kemacetan dibandingkan lokasi 1 yang 

memiliki banyak gedung perkantoran dan 
bisnis yang menyebabkan banyaknya 
aktivitas keluar masuk kendaraan dari 
tempat tersebut sehingga menimbulkan 

kemacetan. Begitu pula dengan kondisi 
kebisingan pada siang hari pukul 12.00 
WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB di 
lokasi 2 memiliki tingkat kebisingan rata-

rata maksimum yang sama dengan lokasi 1 

dimana puncak kebisingan di lokasi 2 
sebesar 75,7 dB(A) dan puncak kebisingan 
di lokasi 1 sebesar 75,0 dB(A). Dari 

gambar 2 dapat dilihat bahwa tingkat 
kebisingan rata-rata maksimum sore hari 
terjadi pada hari Selasa sebesar 76,4 dB(A), 
sedangkan tingkat kebisingan rata-rata 
minimum sore hari terjadi pada hari Sabtu 

sebesar 74,1 dB(A).  
 
Gambar 2 menunjukkan tingkat kebisingan 
rata-rata di lokasi 3 di Jalan Tuanku 

Tambusai selama satu minggu. Gambar 2 
menampilkan bahwa tingkat kebisingan 
rata- rata maksimum pagi hari terjadi pada 
hari Sabtu sebesar 76,7 dB(A) dan tingkat 
kebisingan rata-rata minimum pagi hari 

terjadi pada hari Minggu sebesar 71,8 
dB(A). Tingkat kebisingan rata-rata 
maksimum pada siang hari sebesar 75,2 
dB(A), sedangkan ketika sore hari tingkat 

kebisingan naik menjadi 76,7 dB(A). 
 

Tingkat kebisingan sebagai fungsi 

jumlah kenderaan yang melintas 

 

Data hasil pengukuran hubungan antara 
jumlah kendaraan yang melintas dengan 
tingkat kebisingan di Jalan Jenderal 
Sudirman dan Tuanku tambusai dapat 

dilihat pada Gambar 4 dibawah ini dimana 
kecepatan rata-rata kendaraan yang 
melintasmasing masing  yaitu 55 km/jam - 
60 km/jam dan 40 - 45 km/jam 
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Gambar 3. Tingkat kebisingan sebagai 

fungsi  jumlah kendaraan 

yang melintas di Jalan (a) 
Jenderal  Sudirman dan (b)  
Tuanku Tambusai Pekanbaru 

 
Gambar 3 (a) menunjukkan hubungan 
antara tingkat kebisingan dengan jumlah 
kendaraan yang melintas di Jalan Jenderal 

Sudirman. Dari gambar dapat dilihat bahwa 
semakin banyaknya kendaraan bermotor 

yang melintas maka tingkat kebisingan juga 
semakin meningkat. Pada Jalan Jenderal 
Sudirman, jumlah kendaraan yang melintas 
paling tinggi sebesar 4968 per jam 

sedangkan tingkat kebisingannya sebesar 
79,2 dB(A). Gambar 3(b) menunjukkan 
hubungan antara tingkat kebisingan dengan 
jumlah kendaraan yang melintas di Jalan 
Tuanku Tambusai. Gambar 3(b) 

menunjukkan bahwa besarnya nilai 

kebisingan akibat kendaraan bermotor 
berbanding lurus dengan jumlah dan 
kecepatan kendaraan bermotor tersebut. 

Pada ruas Jalan Tuanku Tambusai jumlah 
kendaraan melintas yang paling tinggi 
sebanyak 6078 per jam sedangkan tingkat 
kebisingannya hanya 74,0 dB(A). 
Berdasarkan hasil analisa kedua grafik, 

dapat dijelaskan bahwa pada Jalan Jenderal 

Sudirman tingkat kebisingannya lebih 
tinggi dibandingkan dengan tingkat 
kebisingan pada Jalan Tuanku Tambusai 

sementara jumlah kendaraan yang melintas 
di Jalan Tuanku Tambusai lebih banyak 
dibandingkan Jalan Jenderal Sudirman, 
perbedaan ini disebabkan di Jalan Tuanku 
Tambusai terdapat banyak pusat 

perdagangan dan perkantoran. Banyaknya 
aktivitas di Jalan Tuanku Tambusai 
menyebabkan meningkatnya jumlah 
kendaraan yang melintas, sehingga terjadi 

kemacetan, hal ini sesuai dengan hasil 
pengamatan, kecepatan kendaraan di Jalan 
Tuanku Tambusai sebesar 45 hingga 55 
km/jam, lebih rendah dari kecepatan 
kendaraan di Jalan Jenderal Sudirman 

sebesar 55 hingga 60 km/jam. Banyaknya 
kendaraan yang melintas menyebabkan 
kemacetan dan kecepatan kendaraan 
menurun sehingga tingkat kebisingan pada 

Jalan Tuanku Tambusai lebih rendah dari 
Jalan Jenderal Sudirman. 
 

Berdasarkan data hasil pengukuran diats 
maka dapat dientukan nilai konstanta C, 

yaitu =  . Nilai konstanta 

C untuk kedua lokasi tersebut adalah 48,6 

dB(A) pada Jalan Jenderal Sudirman, 
sedangkan nilai C di Jalan Tuanku 
Tambusai sebesar 46,4 dB(A). Pengukuran 
nilai C di setiap jalan bertujuan untuk 

memudahkan pengukuran tingkat 
kebisingan di suatu jalan, dimana dengan 
adanya nilai Konstanta C pada suatu jalan, 
pengukuran tingkat kebisingan tidak perlu 

menggunakan alat Sound Level Meter 

(SLM), tetapi cukup dengan menghitung 
jumlah kendaraan yang melintas kemudian 

dimasukkan ke persamaan (2.4) = 

, maka akan didapatkan nilai 

tingkat kebisingan pada jalan tersebut. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengukuran 
tingkat kebisingan di Jalan Jenderal 

Sudirman dan Jalan Tuanku Tambusai 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
Tingkat kebisingan rata-rata maksimum di 
Jalan Jenderal Sudirman sebesar 78,2 
dB(A) sedangkan di Jalan Tuanku 

Tambusai sebesar 76,7 dB(A). Nilai ini 
sudah tidak memenuhi Standar dan kriteria 
kebisingan lingkungan sesuai dengan Kep 
Men LH No. Kep-48/MENLH/11/1996 

yaitu sebesar 60dB(A). Nilai Konstanta 
kebisingan C untuk Jalan Jenderal 
Sudirman sebesar 48,6 dB(A) sedangkan 
untuk Jalan Tuanku Tambusai sebesar 46,4 
dB(A). 

 
 

Daftar Pustaka  

 

Anies. 2005. Penyakit Akibat Kerja. Jakarta 
: PT. Elex Media Komputindo. 

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 

2014. Pekanbaru dalam Angka, 
Pekanbaru in Figures 2014. 

ISSN:0215-3874. 
Barros,CP., Peter U.C., Dieke. 2008. 

Choice valuation of traffic 
restrictions: Noise, pollution, and 

congestion preferences: 
Transportation Research Part D 13 
(2008):347–350 

Buchari, 2007. Kebisingan lndustri dan 

Hearing Conservation Program, 

Universitas Sumatera Utara. 

Cossalter, Vittore 2006. Motorcycle 

Dynamics. Lulu. ISBN978-1-4303-
0861-4. 

Gokdag, Mahir. 2012. Study Of The Road 

Traffic Noise in Erzurum-Turkey. 

Ikron, I Made Djaja. Ririn Arminsih. 
Wulandari. 2005. Pengaruh 

Kebisingan Lalulintas Jalan 

Terhadap Gangguan Kesehatan 

Psikologis Anak SDN Cipinang 

Muara Kecamatan Jatinegara, Kota 

Jakarta Timur, Propinsi Dki Jakarta: 
Jurnal Makara Kesehatan. VOL.11, 
NO. 1, JUNI 2007: 32-37 

Kinsler, Lawrence E, Frey, Austin R, 

Coppens, Alan B, Sanders, James V, 
2000. Fundamental of Acoustic 

Fourth Edition, Jhon Willey & Son 
Inc. United States Amerika. 

Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1996. 
Baku Tingkat Kebisingan, Surat 
Keputusan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor: Kep-
48/MENLH/1996/25 November 

1996, Jakarta.  
Mokhtar, M., Sahrul Kamaruddin., Zahid 

A. Khan., Zulquernain Mallick. 
2007. A Study The Effect Of Noise 

On Industrial Workers in Malaysia: 
Jurnal Teknologi Universitas 
Teknologi Malaysia.59 (A):17-30 

Murwono,H, 1999. Perencanaan 

Lingkungan Transportasi Magister 

Sistem dan Teknik Transportasi. 
Universitas Gajah Mada,Yogyakarta. 

Samara, Tsitsoni. 2007. Road Traffic Noise 

Reduction by Vegetation in the Ring 

Road of a Big City. 

Sasongko, Dwi, P., Agus Hadiyarto., 
Sudarto P., Hadi. Nasio 
Asmorohadi., Agus Subagyo. (2000): 
Kebisingan Lingkungan. Badan 

penerbit UNDIP 

Semarang.Sukmana,O. (2003): 
Dasar-Dasar Psikologi 
Lingkungan,UMM Press Malang dan 
Bayu Media. 

Salter, R.J., 1976. Highway Traffic Analysis 

and Design. The Macmillan 

PressLtd, London.  



Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2016                                                                           ISBN : 978-979-792-691-5 

87 
 

Pemanfaatan Energi Surya sebagai Pemanas Air 

Menggunakan Kolektor Tipe Trapezoidal 
 

Salomo Sinuarya 

Maksi Ginting, Nikmatul Hasanah 
 

Jurusan Fisika, FMIPA Universitas Riau, Pekanbaru 
Kampus Bina Widya Jln Prof. Dr. H. Muchtar Lutfi, Simpang Baru, Tampan Pekanbaru 28293 

Email: nikmatul.hasanah91@yahoo.com 

 

 

ABSTRAK 

 

Telah dilakukan penelitian tentang “Pemanfaatan Energi Surya Sebagai Pemanas Air Menggunakan 
Kolektor Tipe Trapezoidal” dengan metode eksperimen. Kolektror trapezoidal di letakkan memanjang 
dari arah Barat ke Timur di tempat terbuka sehingga sinar matahari sepenuhnya mengenai kolektor. 
Pengamatan dilakukan selama 16 hari pengamatan untuk cuaca yg di anggap cukup cerah. Pengamatan 
dilakukan setiap 60 menit sekali mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Intensitas 
tertinggi rata-rata selama 16 hari diperoleh sebesar  458,18 W/m2 pada pukul 13.00 WIB, dan intensitas 
terendah pada pukul 10.00 WIB sebesar 281,12 W/m2. Temperatur rata-rata di dalam kolektor tertinggi 
pukul 13.00 WIB yaitu sebesar 80,08 ºC dan terendah pukul 10.00 WIB yaitu sebesar 54,32 ºC. 
Temperatur air panas rata-rata dalam pipa penyerap tertinggi pada pukul 13.00 WIB sebesar 51,70 ºC, 
dan temperatur air rata-rata pada bak penampungtertinggi terjadi pada pukul 13.00 WIB  sebesar 46,62 
ºC. Air yang dihasilkan dari penggunaan kolektor trapezoidal energi surya ini sebanyak 37 liter per hari. 
Kalor yang hilang dari kolektor secara konduksi lewat bawah sebesar  3,574 J/s pada pukul 13.00 WIB 
dan lewat samping sebesar 748,18 J/s pada pukul 13.00 WIB. 
 
Kata kunci: energi surya, pemanas air, kolektor trapezoidal 
 

 

ABSTRACT 

 

The Research title "Utilization of Solar Energy Water Heater Using Collectors For trapezoidal mode" has 
been investigated by experimental method. The trapezoidal collector is set along the area from West to 
East in the open air so that the sun can radiate fully to the collector. The obervations are made during 16 
days which is considered quite bright. Observations are made every 60 minutes from 09:00 am until 
15:00 pm. The highest intensity of an average of 16 days is obtained at 458.18 W / m 2 at 13:00 pm, and 
the lowest average intensity is at 10:00 am at 281.12 W / m2. The average temperatures  for peak 
condition is at 13:00 pm of 80.08 ° C and the lowest average is at 10.00 am of 54.32 ºC. The highest 
temperature with hot water in the absorber pipe at 13.00 pm at 51.70 ° C, and the highest average water 
temperature in the tank is at 13.00 pm by 46.62 ºC. The average water resulting from the use of solar 
energy collectors trapezoidal is as much as 37 liters per day. The heat is lost through conduction from the 
collector is below the average of 3.574 J/s at 13:00 pm and the side collector is 748.18 J/s at 13:00 pm. 
 

Keywords: solar energy, water heaters, collectors trapezoidal 
 

 

 

Pendahuluan 

 
Energi surya merupakan suatu energi dari 

matahari yang diberikan melalui radiasi  

 

 
cahaya. Energi surya berupa radiasi yang 
membawa energi dalam bentuk kalor dan 
sekaligus dalam bentuk gelombang 
elektromagnetik yang dapat dimanfaatkan 

mailto:nikmatul.hasanah91@yahoo.com
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sebagai sumber energi. Spektrum radiasi extraterestrial terdiri dari ultraviolet sekitar 
9.293%, cahaya tampak sekitar 41.476% 
dan inframerah sekitar 49.231%. Energi 

surya yang sampai dipermukaan bumi 
biasanya tidak akan sama pada setiap 
tempat dan setiap waktu. Perbedaan ini 
terjadi antara lain akibat adanya perubahan 
jarak bumi dan matahari serta adanya 

penyusutan atmosfir (Maksi. 2009). 
Kolektor ini menggunakan energi matahari 
sebagai media untuk di konversikan 
menjadi energi panas. Kolektor akan 

mengumpulkan energi matahari yang 
terpancarkan ke reflektor dan reflektor akan 
memfokuskan energi matahari yang 
terkumpul ke pipa penyerap dimana di 
dalamnya terdapat fluida (air).Kolektor 

Trapezoidal merupakan kolektor plat datar 
yang memiliki keuntungan yakni dapat 
memanfaatkan radiasi sorotan dan sebaran. 
Kolektor ini pada umumnya digunakan 

sebagai pemanas ruangan dalam rumah, 
pengkondisian udara, pemanasan dalam 
industri dan pemanas air pemandian pada 

rumah atau hotel-hotel (Duffie, 1980). 
 

 

Metode Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen yaitu membuat alat pemanas air 
tenaga surya dan mengukur suhu air dengan 
menggunakan termometer. Intensitas 
matahari merupakan laju pancaran sinar 
matahari yang diterima persatuan luas (A). 

Intensitas matahari ditentukan dengan 

menggunakan alat yang disebut dengan Lux 
Meter. Banyaknya  intensitas radiasi yang 
sampai ke permukaan bumi ditentukan oleh 

sudut lintang dan sudut deklinasi. Jumlah  
Intensitas radiasi matahari (I) akan 
menentukan harga dari indeks kecerahan 
(Ik). Radiasi ekstraterestrial jam-jaman  
(Duffi dkk., 1982). 

 

 
 

Gambar 1 Kolektor Tipe Trapezoidal 

 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Penelitian ini menggunakan alat Lux Meter  

untuk mengukur intensitas radiasi matahari. 
Pengukuran dilakukan dari pukul 09.00 
WIB sampai pukul 15.00 WIB selama 16 
hari pengamatan. Intensitas radiasi matahari 

yang sampai ke permukaan bumi berbeda-
beda tergantung pada cuaca. Intensitas 
radiasi matahari yang dihitung (I0) dengan 
menggunakan Persamaan (1), sedangkan 

indeks kecerahan (Ik) dihitung dengan 
menggunakan Persamaan (2). 

 
 

    (1) 

IK =                                             (2) 

 
Table 1. Data Intensitas radiasi matahari 

menggunakan alat Lux Meter  

(I), radiasi ekstraterestrial (Io) 

dan indeks kecerahan (Ik) 

selama 16 hari 
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Gambar 2.   

 
Intensitas Radiasi Matahari 
Rata-Rata Terhadap Waktu 
Pengamatan 

 

Gambar 2 Menunjukkan pengamatan 
hubungan antara intensitas radiasi terhadap 
waktu selama 16 hari pengamatan. Gambar 

ini terdiri dari dua data yaitu intensitas 
radiasi matahari yang diukur menggunakan 
Lux meter dan intensitas radiasi yang 
dihitung menggunakan Persamaan 1. 

Intensitas radiasi global matahari selama 6 
jam pengamatan diperoleh intensitas 
terendah pada pukul 10.00 WIB sebesar 
281,12 W/m2, hal ini terjadi karena dipagi 
hari sudut datang sinar matahari terhadap 

garis normal sangat besar sehingga 
intensitas radiasi matahari menjadi kecil, 
kemudian naik perlahan hingga mencapai 
nilai intensitas tertinggi pada pukul 13.00 
WIB sebesar 458,18 W/m2, hal ini 

disebabkan karena sinar radiasi matahari 
tegak lurus kepermukaan bumi sehingga 
intensitas radiasi matahari tinggi. Tinggi 
rendahnya intensitas radiasi dipengaruhi 

oleh sudut sinar datang matahari. 

 

Tabel 2. Data rata-rata Temperatur air 

dalam pipa penyerap yang 

diperoleh     selama  16 hari 
pengamatan 

 

 

 
 
Gambar 3. 

 
Hubungan antara waktu 
pengamatan rata-rata terhadap 
Temperatur air dalam pipa 
penyerap rata-rata. 

 
Temperatur air didalam pipa penyerap rata-

rata (Tapp)  terendah pada pukul 10.00 
WIB sebesar 42,33 ºC,  hal ini disebabkan 
pada waktu terserbut intensitas radiasi 
matahari masih kecil sehingga panas yang 
dibutuhkan untuk memanaskan kolektor 

sangat kecil. Temperatur perlahan 
mencapai nilai tertinggi pada pukul 13.00 
WIB sebesar 51,70 oC, karena pada saat 
tersebut sinar mataharitegak lurus diatas 
permukaan kolektor, sehingga temperatur 

air dalam pipa penyerap meningkat. 

 
Tabel  3.  Temperatur rata-rata Ts, Tt, Tkl,   

Tbp, dan volume air 

 

 
 

 

 

Gambar  4. Temperatur rata-rata Ts, Tt, Tkl, 

Tbp, dan volume air 
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Berdasarkan Gambar 4 menunjukkan 
bahwa temperatur  sekitar rata-rata (Ts) 
terendah yang dihasilkan sebesar 30,12ºC, 

Tt 30,25 (℃ ), Tkl  54,32 (℃ ) pada pukul 
10.00 WIB, temperatur air pada bak 
penampung dan volume air pada pukul 

10.00 WIB tersebut belum ada, karna saat 
itu kran belum di buka. Rendahnya 
temperatur terjadi karena adanya perbedaan 
sudut sinar datang dari matahari, sudut 
sinar datang matahari pada pagi hari besar 

sehingga panas radiasi yang sampai kebumi 

kecil. Temperatur sekitar rata-rata perlahan 
meningkat hingga mencapai nilai 

maksimum sebesar 35,50 ºC,  Tt 36,50 ℃ , 

Tkl  77,23 ℃ dan pada saat tersesebut 

temperatur bak penampung sudah mencapai 
nilai maksimum sebesar 46,62 ºC pada 
pukul 13.00 WIB, hal ini terjadi karena 
pada siang hari sudut sinar datang kecil dan 
matahari. tegak lurus terhadap garis normal 

sehingga radiasi matahari yang sampai 
kebumi juga tinggi. 
 

 
 
Gambar 5. Hubungan antara volume air 

rata-rata terhadap waktu 

pengamatan 
 
Gambar 5 Menunjukkan bahwa  semakin 
lama waktu pengamatan maka semakin 
besar volume air yang dihasilkan. Volume 

air rata-rata yang dihasilkan setiap harinya 
sebesar 37,03 liter. 

 

Tabel 4. Data-data kalor rata-rata yang 
hilang melalui bawah, samping 
kolektor terhadap waktu 
pengamatan 
 

 

 

 
 
Gambar 6. 

 
Grafik hubungan antara kalor 
yang hilang dari bawah dan 
samping  kolektor terhadap   
waktu 

 
Gambar 6 menjelaskan bahwa hubungan 

kalor yang hilang melalui bawah kolektor 
selama 16 hari pengamatan, dimana pada 
pukul 10.00 WIB mencapai nilai minimum 
sebesar 1,921 J/s hal ini disebabkan karena 
isolator yang digunakan kurang baik, dan 

penempatan isolator pada kolektor kurang 
rapat sehingga sebagian kalor yang 
dihasilkan akan hilang, selain itu kecepatan 
angin, temperatur sekitar dan kelembaban 
udara mempengaruhi hilangnya kalor yang 

ada pada kolektor, kemudian secara 
perlahan-lahan mencapai puncak 
maksimum sebesar 3,574 J/s pada pukul 
13.00 WIB. Kenaikan Kalor yang hilang 

maksimum perlahan-lahan akan kembali 
turun pada 15.00 sebesar 3.357 J/s. Laju 
kalor yang hilang dari samping lebih tinggi 
dari kolektor bagian bawah, hal ini terjadi 
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disebabkan bagian samping kolektor tidak 
terdapat isolator sebagaai penghambat 
panas yang hilang, selain itu temperatur 

sekitar juga berpengaruh. Laju kalor yang 
hilang dari samping kolektor mencapai nilai 
minimum sebesar 402,41 J/s pada pukul 
10.00 WIB, kemudian perlahan naik 
mencapai nilai maksimum sebesar 748,18 

J/s pada pukul 13.00 WIB dan secara 
perlahan-lahan turun kembali hingga pukul 
15.00 sebesar 702,48 J/s. 

 

Kesimpulan 

Intensitas radiasi matahari rata-rata 
tertinggi pada pukul 13.00 WIB dengan 
nilai 458,18 W/m2 dan indeks kecerahan 
sebesar 37,02 %. Intensitas matahari rata-

rata terendah diperoleh pada pukul 10.00 
WIB dengan nilai 281,12 W/m2 dan indeks 
kecerahan sebesar 29,02 % .Temperatur 
kolektor rata-rata tertinggi terjadi pukul 

13.00 WIB sebesar  80,080C dan temperatur  
terendah pukul 10.00 WIB sebesar 54,32oC. 
Temperatur air didalam bak penampung 

tertinggi pada pukul 13.00 WIB sebesar 
46,62 oC dan temperatur terendah pada 

pukul 10.00 WIB sebesar  39,37 oC. Laju 
kalor yang hilang lewat samping kolektor 
mencapai nilai maksimum sebesar 748,18 
Joule/s dan nilai minimum sebesar 402,41 

Joule/s. Laju kalor yang hilang lewat bawah 
kolektor mencapai nilai maksimum sebesar 
3,574 Joule/s dan nilai minimum sebesar 
1,921 Joule/s. Volume air yang dihasilkan 
dalam satu hari pengamatan yaitu sebanyak 

37 liter selama 6 jam penelitian setiap 

harinya selama 16 hari dari pukul 09.00 
WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. 
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ABSTRAK 

 
Air merupakan salah satu elemen utama yang mendukung kehidupan di Bumi. Seiring pesatnya 
pembangunan dan meningkatnya populasi manusia di Kecamatan Marpoyan Damai, maka meningkat 
juga kebutuhan manusia akan air khususnya meningkatnya ketergantungan manusia akan air yang 
bersumber dari bawah tanah. Metode Darcy adalah salah satu metode yang tepat untuk menemukan 
keberadaan air bawah tanah, dengan mengukur kedalaman dua buah sumur yang terpisah jarak kita dapat 
diketahui gradien hidrolik air bawah tanah.Peta kontur aliran air bawah tanah dibuat dengan program 
surfer 11. Penelitian yang bertujuan menentukan pola aliran air bawah tanah telah dilakukan pada 
Kecamatan Marpoyan Damai pada 200 buah sumur bor warga yang tersebar pada 10 line dan 20 sumur 
tersebar pada masing-masing line. Setiap line terbentuk dari garis lurus yang menghubungkan setiap 
sumur bor yang posisi lintangnnya dipertahankan tetap. Tanda gradien positif maupun negatif 
memberikan aliran air bawah tanah yang menyimpang dalam satu penampang aliran.Hasil analisis 
menunjukkan bahwa kedalaman muka air bawah tanah adalah 10-23 meter dibawah permukaan tanah 
dengan sebagian besar aliran yang mengarah ke arah barat daya, barat dan barat laut dan dengan 
demikian pengeboran yang efektif untuk menemukan sumur bor adalah pada kedalaman 10-23 meter. 

Kata kunci: Akuifer bebas, gradien hidrolik, arah aliran, dan lintasan air 

ABSTRACT 

Water is one of the main elements that support life on Earth. With the rapid development and increasing 
human population in the District Marpoyan Damai, it increases also the human need for water, especially 
the increasing human dependence on water sourced from underground. Darcy method is one of the 
appropriate methods to discover the existence of underground water, by measuring the depth of the two 
wells that we can be known distance apart hydraulic gradient of groundwater. Contour map of 
groundwater flow was created by the program of surfer 11. Research aimed at determining the 
groundwater flow pattern has been conducted on the District Marpoyan Damai on 200 boreholes citizens 
scattered on the 10 lines and 20 boreholes scattered in each line. Each line is made up of straight lines 
connecting each boreholes that latitude position was kept constant. Gradient signs positive and negative 
provides the groundwater flow which deviates in a cross section of the flow. The analysis showed that the 
depth of the underground water table is 10-23 meters below the ground surface with the majority of the 
flow that leads to the southwest, west and northwest, and thus the effective drilling to locate the wellbore 
is at a depth of 10-23 meters. 

Keywords: Unconfined Aquifer, hydraulic gradient, flow direction, and the line. 
 

 

 

Pendahuluan 

 

Air tanah merupakan kebutuhan hidup yang 
mendasar yang sangat diperlukan hampir 
semua mahluk hidup di muka bumi ini. Air  

 
 
adalah zat atau materi atau unsur yang 
penting bagi semua bentuk kehidupan yang 
diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi 

tidak di planet lain dalam sistem tata surya 
dan menutupi hampir 71% permukaan bumi 

mailto:juandi_m@rocketmail.com


Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2016                                                                           ISBN : 978-979-792-691-5 

93 
 

(Matthews, 2005). Itulah sebabnya bumi 
diketahui sebagai satu-satunya planet di 
Tata surya yang memiliki kehidupan karena 

memiliki air (Parker, 2007).  
 
Air yang kita gunakan sehari-hari telah 
menjalani siklus meteorik, yaitu telah 
melalui proses penguapan dari laut, danau, 

maupun sungai lalu mengalami kondensasi 
di atmosfer, dan kemudian menjadi hujan 
yang turun ke permukaan bumi. Air hujan 
yang turun ke permukaan bumi tersebut ada 

yang langsung mengalir di permukaan bumi 
(run off) dan ada yang meresap ke bawah 
permukaan bumi (infiltration). Air yang 
langsung mengalir di permukaan bumi 
tersebut ada yang mengalir ke sungai, 

sebagian mengalir ke danau, dan akhirnya 
sampai kembali ke laut, sementara itu, air 
yang meresap ke bawah permukaan bumi 
melalui dua sistem, yaitu sistem air tidak 

jenuh (vadous zone) dan sistem air jenuh. 
Sistem air jenuh adalah air bawah tanah 
yang terdapat pada suatu lapisan batuan dan 

berada pada suatu cekungan air tanah. 
Sistem ini dipengaruhi oleh kondisi 

geologi, hidrogeologi, dan gaya tektonik, 
serta struktur bumi yang membentuk 
cekungan air tanah tersebut. Air ini dapat 
tersimpan dan mengalir pada lapisan batuan 

yang kita kenal dengan akuifer (aquifer). 

 
Setiap aliran air tanah pada akuifer 
memenuhi hukum Darcy.  Debit aliran air 
bawah tanah bergantung kepada kelajuan 

air bawah tanah dan luas penampang yang 

dialiri fluida. Kelajuan air bawah tanah 
bergantung kepada gradien hidrolik suatu 
akuifer. Gradien hidrolik akuifer disuatu 
daerah dapat diketahui dengan mengetahui 

kedalaman permukaan zona saturasi air 
tanah dari permukaan lapisan tanah paling 
atas. 
 

Gradien hidrolik adalah parameter yang 
penting diketahui, karena berhubungan 
dengan formasi geologi lapisan akuifer 

pada suatu daerah.Formasi geologi lapisan 
akuifer ini sangat menentukan pola aliran 
air tanah.Pola aliran air tanah berhubungan 
dengan kuantitas air yang tersedia pada 
suatu daerah. Eksploitasi air bawah tanah di 

Kecamatan Marpoyan Damai berhubungan 
dengan pemakaian air bawah tanah oleh 
penduduk dan industri yang ada di 
kecamatan Marpoyan Damai. Permasalahan 

yang mungkin terjadi adalah sulitnya 
menemukan air di suatu lokasi. 
Permasalahan tersebut dapat diselesaikan 
dengan cara mengetahui pola aliran air 
bawah tanah untuk sistem akuifer bebas di 

kecamatan Marpoyan Damai. 
 
Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di 
dalam mekanika fluida yang menyatakan 

bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan 
pada kecepatan fluida akan menimbulkan 
penurunan tekanan pada aliran tersebut. 

Prinsip ini sebenarnya merupakan 
penyederhanaan dari Persamaan Bernoulli 

yang menyatakan bahwa jumlah energi 
pada suatu titik di dalam suatu aliran 
tertutup sama besarnya dengan jumlah 
energi di titik lain pada jalur aliran yang 

sama (Todd,1980).   

 

Fluida tak-termampatkan adalah air. Bentuk  
persamaan Bernoulli untuk aliran tak-
termampatkan ditunjukkan melalui 

persamaan (1): 

(1) 

 
 
Gambar 1. Konsep Hukum Bernoulli 

(Vidayanti, 2011) 



Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2016                                                                           ISBN : 978-979-792-691-5 

94 
 

Kondisi alami air bawah tanah bergerak 
secara beragam dan dikontrol oleh prinsip-
prinsip hidrolika. Pergerakan air bawah 

tanah pada akuifer sebagai media sarang 
sangat ditentukan oleh sifat-sifat hidrologi 
media tersebut. Kelulusan media sangat 
mempengaruhi perhitungan aliran air 
bawah tanah. Aliran air bawah tanah dapat 

diungkapkan dalam suatu hukum yang 
dikenal dengan hukum Darcy. Kelajuan dan 
arah aliran air tanah dapat dievaluasi 
berdasarkan hukum Darcy (Vidayanti, 

2011).  

 

 

 
 

Gambar 2. Hukum  Darcy  untuk akuifer 
(Vidayanti, 2011) 

  
Persamaan Darcy secara lengkap dapat 

ditulis: 
 

  

              (2) 

 
 
Metode Penelitian 

 
Penelitian dilakukan dengan pengamatan 
dan pengukuran secara langsung, di 

lapangan. Penelitian dilakukan dengan 

mengukur kedalaman setiap sumur yang 
tersebar di Kecamatan Marpoyan Damai.  
 
Persebaran sumur-sumur yang menjadi 

tempat pengambilan data terdistribusi 
berdasarkan arah lintang dan arah bujur. 
Sumur yang akan diukur kedalamannya 
terdistribusi sesuai dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

 
1. Sumur-sumur tersebar ke dalam 10 garis 

(lintasan air) yang membentang 

daribarat ke  timur dan terurut dari utara 
ke selatan. 

2. Jarak antar garis (lintasan air) ± 
860meter. 

3. Satu buah garis memuat 20 sumur, 

dengan jarak antar sumur dalam satu 
garis (lintasan  air) tidak 
ditentukan, tetapi disesuaikan dengan 
kondisi  tempat pengambilan data. 

 
Dalam mengambil data di lapangan perlu 
perencanaan kegiatan yang tersusun secara 
sistematis. Adapun langkah-langkah yang 
di tempuh dalam pengambilan data adalah: 

 
1. Meninjau dan menetapkan daerah yang 

akan dijadikan tempat 
 pengambilandata.Titik  -

titik pengambilan data tersebar di 
Kecamatan Marpoyan Damai. Titik-titik 
 pengambilan data tersebar ke dalam 

10lintasan air. Jarak antar  lintasan air 
adalah ±860  

  meter dan setiap  lintasan air disusun 
sejajar. 

2. Menentukan koordinat lokasi  dengan 
menggunakan alat GPS  dan mencatat 

 data lokasi pengambilan data. 
3. Menentukan jarak antar sumur dengan 

menggunakan GPS. 
4. Mencatat  data kedalaman sumur dari 

hasil wawancara dengan warga. 

5. Melakukan pengukuran kedalaman air 

bawah tanah dengan cara memasukkan 
 tali yang  telah diikatkan pelampung 
dan pemberat pada ujungnya ke dalam 
sumur. Tali  diturunkan secara perlahan 

hingga pelampung menyentuh 
permukaan  air bawah tanah. 

6. Menarik keluar tali dan mengukur 
panjang tali yang telah masuk ke dalam 

sumur. 
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7. Mencatat hasil pengukuran kedalaman 
sumur bor. 

8. Membuat peta kontur pola aliran air 

bawah tanah menggunakan program 
Surfer 11 dari   data 
kedalaman dan posisi. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil pengambilan data yang dilakukan di 
Kecamatan Marpoyan Damai dengan 

menggunakan metode Darcy, adalah berupa 
data kedalaman sumur, jarak antar sumur 
dan koordinat lokasi sampel, sehingga 
dapat dihitung nilai gradien hidrolik di 
daerah Kecamatan Marpoyan Damai, 

seperti ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.Hasil perhitungan gradien hidrolik  

 
No Koordinat Gradien 

Hidrolik 
Lintang Bujur 

1 0°30'1" 101°25'10" - 
2 0°30'1" 101°25'16" 0,0053 
3 0°30'1" 101°25'22" -0,0027 

4 0°30'1" 101°25'28" -0,0056 
5 0°30'1" 101°25'34" 0,0027 
6 0°30'1" 101°25'40" 0,0056 
7 0°30'1" 101°25'46" 0,.0027 
8 0°30'1" 101°25'51" -0,0085 
9 0°30'1" 101°25'59" 0,0064 

10 0°30'1"       101°26'4" 0,0029 
11 0°30'1" 101°26'10" -0,0109 
12 0°30'1" 101°26'16" -0,0105 
13 0°30'1" 101°26'22" 0,0287 
14 0°30'1" 101°26'28" -0,0144 
15 0°30'1" 101°26'33" -0,0056 
16 0°30'1" 101°26'39" 0,0378 
17 0°30'1" 101°26'48" 0,0000 
18 0°30'1" 101°26'53" 0,0201 

19 0°30'1" 101°26'59" -0,0144 
20 0°30'1"      101°27'6" 0,0068 

 
 
Hasil pengolahan data yang didapatkan 
melalui Microsoft Excel 2010 dilanjutkan 

dengan pengolahan data menggunakan 
program Surfer 11 untuk membuat peta 
kontur dua dimensi dan tiga dimensi untuk 
mengetahui pola aliran air bawah tanah di 

Kecamatan Marpoyan damai secara dua 
dimensi maupun secara tiga dimensi. 
Berdasarkan grafik kedalaman sumur dan 

jarak antar sumur bor  yang telah diolah 
menggunakan software Microsoft Excel 
2010 tampak bahwa terdapat grafik yang 
menggambarkan kedalaman sumur yang 
naik maupun turun terhadap perubahan 

posisi sumur bor secara horizontal. 
Demikian juga halnya dengan gradien 
hidrolik dalam satu lintasan air 
menunjukkan nilai yang naik turun. Pola 

gradien hidrolik dibuat berdasarkan data 
hubungan gradien hidrolik dengan posisi 
lintang dan posisi bujur.Selengkapnya pola 
gradien hidrolik ditunjukkan pada Gambar 
2 dan Gambar 3. 

 
 
Gambar 3. Peta Kontur Persebaran 

Gradien Hidrolik  3  Dimensi di 
Kecamatan  Marpoyan Damai 

 
Pemetaan pola gradien hidrolik pada 
Gambar 3 merupakan pola gradien hidrolik 
3 dimensi, yaitu yang menyajikan data 

gradien hidrolik dalam gambar yang 
menunjukkan tinggi rendahnya nilai 
gradien hidrolik dalam permukaan 3 
dimensi. Puncak-puncak yang tampak pada 

Gambar 3 menunjukkan tempat-tempat 

dengan gradien hidrolik bernilai tinggi 
yaitu bernilai positif. Lembah yang tampak 
pada Gambar 3 merupakan tempat-tempat 
dengan gradien hidrolik yang rendah. 

Selain dengan ketinggian permukaan 3 
dimensi, penyajian data pola gradien 
hidrolik pada Gambar 3 ini menunjukkan 
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bahwa puncak yakni nilai gradien hidrolik 
tinggi diwakili dengan  warna merah hingga 
ungu, sedangkan lembah diwakili dengan 

warna hijau hingga biru. Perubahan nilai 
gradien hidrolik memiliki hubungan 
terhadap pola aliran air bawah tanah. 
Gradien hidrolik juga dapat dikaitkan 
dengan laju aliran air bawah tanah pada 

suatu wilayah.  
 
Pemetaan gradien hidrolik akan 
menghasilkan interpretasi yang lebih jelas 

jika pola gradien hidrolik dihubungkan 
langsung dengan peta administratif 
Kecamatan Marpoyan Damai. Pola gradien 
hidrolik yang dihubungkan dengan peta 
administratif dapat menjelaskan pola aliran 

air bawah tanah pada satu kelurahan dengan 
kelurahan lain dalam satu Kecamatan 
Marpoyan Damai, juga dapat menjelaskan 
pola aliran air bawah tanah internal dalam 

satu kelurahan. Pola gradien hidrolik yang 
dianalisa adalah pola gradien hidrolik yang 
mewakili arah utara-selatan, maupun pola 

gradien hidrolik yang mewakili arah barat-
timur. Pola gradien hidrolik yang 

dihubungkan dengan peta administratif 
Kecamatan Marpoyan Damai dapat dilihat 
pada Gambar 4 sedangkan analisanya dapat 
dilihat pada analisa profil gradien hidrolik 

utara-selatan yang tampak pada Gambar 5 
dan analisa profil gradien hidrolik barat-
timur yang tampak pada Gambar 6. 
 

 
 

Gambar 4. Peta Kontur Persebaran Gradien 

Hidrolik 2 Dimensi Di 
hubungkan dengan Peta 
Administratif 

 
Peta kontur gradien hidrolik yang tampak 
pada Gambar 3 dan Gambar 4 menunjukan 

bahwa nilai gradien hidrolik berubah 
terhadap posisi lintang maupun terhadap 
posisi bujur. Perubahan gradien hidrolik 
menunjukkan perubahan terhadap arah 
aliran dan laju aliran air bawah tanah, oleh 

sebab itu peta kontur gradien hidrolik dapat 
dianalisa lebih lanjut.  
 
Analisa gradien hidrolik dari peta kontur 

gradien hidrolik dilakukan dengan 
membuat profil peta kontur gradien hidrolik 
dari peta administratif Kecamatan 
Marpoyan Damai seperti yang tampak pada 
Gambar 4.3. Profil peta kontur dibuat 

dengan cara menarik dua garis lurus yaitu 
garis vertikal yang berpangkal di utara pada 
koordinat 1010β7’1β” bujur dan 00β7’4γ” 
lintang serta berujung di selatan pada 

koordinat 1010βη’11γ” bujur dan 00β7’4γ” 
lintang  yang menghasilkan profil gradien 
hidrolik utara-selatan seperti yang tampak 

pada Gambar 5. Setelah itu profil peta 
kontur gradien hidrolik pada peta 

administratif dibuat juga dengan menarik 
garis horizontal yang berpangkal di barat 
pada koordinat 1010βθ’40” bujur dan 
00βη’η0” lintang serta berujung di timur 
pada koordinat 1010βθ’40” bujur dan 
00βλ’ηθ” lintang yang menghasilkan profil 
gradien hidrolik barat-timur. 
 
Profil utara-selatan adalah sebuah grafik 

hubungan gradien hidrolik terrhadap 

perubahan bujur. Grafik yang tampak pada 
Gambar 5 ini menunjukkan nilai gradien 
hidrolik yang naik maupun turun terhadap 
perubahan bujur. Pola aliran air bawah 

tanah dapat diketahui melalui pola gradien 
ini. Profil utara-selatan menunjukkan 
bahwa terdapat  kurva gradien hidrolik 
yang melalui 3 kelurahan yaitu Kelurahan 

Tangkerang Barat, Kelurahan Sidomulyo 
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Timur dan Kelurahan Maharatu. Pangkal 
dari profil ini terletak di Kelurahan 
Tangkerang Barat dan berakhir di 

Kelurahan Maharatu. 
 

 
 

Gambar 5. Profil  Gradien Hidrolik 
Berdasarkan Peta Kontur 
Gradien Hidrolik 2 Dimensi 
Untuk Penampang Selatan-

Utara 
 
Profil gradien hidrolik pada Gambar 5 
dapat diartikan sebagai keadaan gradien 
hidrolik yang naik maupun turun atau 

fluktuatif terhadap perubahan bujur. Hal ini 
memberikan kurva yang miring ke kiri 
maupun miring ke kanan seperti yang 

tampak pada Gambar 5. Profil utara-selatan 

tersebut memberikan tiga jenis tanda 
gradient yaitu positif (+), negatif (-) dan nol 
(0). Selengkapnya distribusi tanda gradien 
untuk setiap kelurahan dan analisanya dapat 
dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel  2. Daerah yang Dilalui Profil 

Gradien Hidrolik Selatan-
Utara 

 
 
Keterangan: 

1. Tanda negatif (-) dapat diinterpretasikan 
sebagai aliran yang bergerak 

menyimpang dari atas (utara) ke arah 
bawah (selatan) melalui garis miring  ke 
arah kiri. Pada gambar terdapat total 6 

tanda gradien negatif (-). 
2. Tanda positif (+) dapat diinterpretasikan 

sebagai aliran yang yang bergerak 
menyimpang dari atas (utara) ke arah 
bawah (selatan). Pada gambar terdapat 

total 4 tanda gradien positif (+). 
3. Tanda nol (0) dapat diinterpretasikan 

sebagai titik pertemuan kedua aliran 
positif maupun negatif. 

 
Profil barat-timur adalah sebuah grafik 
hubungan gradien hidrolik terhadap 
perubahan lintang. Grafik yang tampak 
pada Gambar 6 ini menunjukkan nilai 

gradien hidrolik yang naik maupun turun 
terhadap perubahan lintang. 
 
Profil ini dibuat dengan menarik garis lurus 

pada peta administratif Kecamatan 
Marpoyan Damai yang berpangkal di 
sebelah barat tepatnya di Kelurahan 

Tangkerang Barat pada koordinat 
1010βθ’40” bujur dan 00βη’η0” lintang serta 
berujung pada Kelurahan Tangkerang 
Tengah pada koordinat 1010βη’11γ” bujur 
dan 00β7’4γ” lintang. Perubahan gradien 
hidrolik terhadap perubahan lintang terjadi 

secara fluktuatif seperti tampak pada 
Gambar 6.  
 

 
 
Gambar 6. Profil Gradien Hidrolik 

Berdasarkan Peta Kontur 
Gradien Hidrolik 2 Dimensi 
Untuk Penampang Barat-Timur. 
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Gambar 6 menunjukkan kurva profil 
gradien hidrolik dan pada kurva tersebut 
terdapat tiga jenis tanda gradien hidrolik 

yaitu positif (+), nol (0) dan tanda negatif (-
). Masing-masing tanda memberikan arti 
arah aliran yang menimpang. Analisa dari 
Gambar 6 selengkapnya dapat dilihat pada 
Tabel 3 dibawah. 

 
Tabel  3. Daerah yang Dilalui Profil 

Gardien Hidrolik Barat-Timur 
 

No Kelurahan 
Tanda Gradien Hidrolik 

(+) (0) (-) 

1 Tangkerang 

Barat 

3 2 2 

2 Tangkerang 

Tengah 

3 2 2 

 
Keterangan: 
1. Tanda negatif (-) dapat diinterpretasikan 

sebagai aliran yang bergerak 

menyimpang dari atas (barat)  ke 
arah bawah (timur) melalui garis miring 
ke arah kanan. Pada gambar  terdapat 
total 6 tanda gradien negatif. 

2. Tanda positif (+) dapat diinterpretasikan 
sebagai aliran yang  yang bergerak 
menyimpang dari  bawah (timur) ke 
arah atas (barat).  Pada gambar 
terdapat total 4  tanda gradien positif. 

3. Tanda nol (0) dapat diinterpretasikan 
sebagai titik pertemuan kedua aliran 
positif maupun negatif. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pola aliran air 
bawah tanah dengan menggunakan metode 
Darcy  di Kecamatan  Marpoyan Damai, 

kemudian dilanjutkan dengan pengolahan 
data menggunakan program Microsoft 

Excel  dan Surfer 11 dapat diambil 
beberapa  kesimpulan yaitu: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, untuk 
kedalaman muka air bawah tanah di 
Kecamatan Marpoyan Damai adalah 

berkisar 10-23 meter, oleh karena itu 
pengeboran untuk menemukan muka air 
bawah tanah akan efisien pada 
kedalaman 10-23 meter. 

2. Data peta kontur menunjukkan bahwa 

kedalaman terdalam berada di sebelah 
barat daya, barat dan barat laut sehingga 
dapat disimpulkan bahwa aliran air 
bawah tanah yang ada di Kecamatan 

marpoyan Damai mengalir menuju  arah 
barat daya, barat dan barat laut. 

3. Berdasarkan data profil utara-selatan 
peta kontur kedalaman air bawah tanah, 
aliran air bawah tanah parsial sebagian 

besar mengarah dari selatan ke utara. 
Menurut data profil barat-timur, 
sebagian besar aliran air bawah tanah 
parsial mengarah dari barat ke timur. 
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ABSTRAK 

 
Telah dilakukan pembuatan dye dari ubi ungu sebagai sensitiser pada Dye Sensitized Solar Cell (DSSC). 
Penelitian ini dilakukan dengan memvariasikan pH pelarut yang digunakan dalam ekstraksi antosianin.  
Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut methanol 70% dan aqua DM yang dipanaskan dalam 
waterbath pada suhu 80 oC selama 1 jam. Variasi pH pelarut yang digunakan pada kondisi asam pH 1, 2, 
3, 4 dan 5. Spektrum absorbsi dari dye ubi ungu diuji menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan 
memerlihatkan spektrum absorbansi terjadi pada panjang gelombang 480-580 nm, dengan puncak 
absorbansi terjadi pada panjang gelombang 530 nm. Tingkat absorpsi paling tinggi ditunjukkan pada 
sampel dengan pH 1 yang  memiliki nilai 2,4 a.u. DSSC dibuat dengan struktur sandwich yang terdiri 
dari : material aktif ZnO yang sudah diteteskan larutan dye dengan menggunakan spin coating pada 
kecepatan 300 rpm. Komponen penyusun berikutnya adalah larutan elektrolit dan nanopartikel platinum 
sebagai katalis. Performansi  DSSC dengan sensitiser ubi ungu  menghasilkan efisiensi tertinggi yang 
dihasilkan dari sampel dengan pH 1 dengan rapat arus maksimum 0,033 mA dan tegangan maksimum 
0,152 V dengan efisiensi mencapai 5,02 x10-3 %.  Nilai efisiensi untuk DSSC dengan antosianin ubi ungu 
yang lain yaitu 4,09x10-3 %, 1,40 x10-3 %, 2,39 x10-4 % dan 2,15 x10-4 %, berturut-turut untuk sampel 
degan nilai pH 2, 3, 4 dan 5.  

 
Kata Kunci: DSSC, antosianin ubi ungu, pH pelarut 
 
 

ABSTRACT 

 
Synthesis of dye hybrid from purple sweet potato as a dye sensitizer of Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 
has been cariied out. In order to extract antocyanin of purple sweet potato, the solvent of methanol 70% 
was used at various pHs (1, 2, 3, 4 and 5). The extraction was caried out by utilizing methanol 70% and 
aqua DM under temperature of 80 oC for 1 hour. Absorption spectra of the samples was performed by 
using UV-Vis spectrophotometer resulting the absorption spectra occured at wavelength range 480-580 
nm, with its peak observed at 530 nm. Th strongesth absorption was observed from the sample of pH 1 
(2.4 a.u). DSSC was fabricated by arranging the sandwich structure containing active material of ZnO 
nanorods coated sweet potato dye hybrid by spin coating method at 300 rpm. Other components of the 
sandwich structure were electrolyt and counter electrode coated platinum nanoparticles as a catalyst. The 
highest efficiency of the DSSC was resulted from the sample with its pH of 1 resulting current density of 
0.033 mA and maximum voltage of 0.152 V and its highest efficiency of 5,02 x10-3 %. Other DSSC with 
higher pH resulted lower efficiency of 4,09x10-3 %, 1,40 x10-3 %, 2,39 x10-4 % and 2,15 x10-4 %, 
respectively for the samples with its pH 2, 3, 4 and 5.  
 
Keywords: DSSC, anthocyanin purple sweet potato, solvent pH 
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Pendahuluan 

 

Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) tersusun 

dari beberapa komponen, antara lain 
semikonduktor oksida, dye (pewarna), 
elektroda lawan  dan elektrolit. Di antara 
beberapa semikonduktor, nanostruktur seng 
oksida (ZnO) dianggap sebagai salah satu 

pilihan, karena ZnO memiliki kelincahan 
elektron lebih tinggi dibandingkan TiO2 

(Gonzales & Lira-Cantu, 2009). Lapisan 
dye yang digunakan juga memiliki peranan 

penting sebagai penyerap cahaya matahari. 
Dye menyerap foton sehingga elektron 
terluarnya menjadi ion, yang kemudian 
mengalir sebagai arus listrik (Smestad and 
Gratzel, 1998). Berbagai jenis ekstrak 

tumbuhan telah digunakan sebagai 
fotosensitizer pada sistem DSSC, seperti 
ekstrak klorofil (Wang et al. 2006), karoten 
(Koyama et al. 2006) dan antosianin (Dai 

dan Rabani, 2002). Antosianin merupakan 
sel pewarna yang memberi warna biru, 
ungu atau merah pada tumbuhan. Karena 

sifatnya yang alami, antosianin lebih aman 
digunakan dan akan selalu ada.  

 

Salah satu sumber antosianin yang murah 
dan banyak terdapat di Indonesia adalah 
pada ubi ungu karena pada ubi ungu 

memiliki kadar antosianin yang lebih besar 
dari pada jenis ubi dengan varietas yang 
lain yaitu sebesar 11,051 mg/100 gr (Arixs, 
2006). Nilai tersebut memiliki rentang 
kadar konsentrasi yang setara dengan 

blackberry, cranberry dan anggur (Bridgers, 

2010).  

 

Usaha untuk meningkatkan efisiensi DSSC 

terus dilakukan dalam rangka mencari 
energi terbarukan yang ramah lingkungan. 
Pembuatan DSSC pada penelitian ini 
dilakukan melalui proses penumbuhan 
nanorod ZnO dengan memanfaatkan 

ekstraksi antosianin dari ubi ungu sebagai 
pewarna alami serta dilakukan penumbuhan 
nanopartikel platinum sebagai lapisan 

katalis pada elektroda lawan.  Susunan 
DSSC seperti ini mampu meningkatkan 
sifat optik dan listrik nanorod ZnO, yang 
pada akhirnya diharapkan dapat 
meningkatkan performansi DSSC. 

 

 

Metode Penelitian 

 
Ekstraksi Antosianin Ubi Ungu  

 

Ubi ungu yang sudah dikupas kulitnya 
dicuci bersih lalu diiris tipis dan disusun di 

atas loyang kemudian dimasukkan ke 
dalam oven selama 72 jam dengan suhu 50 
oC. Irisan ubi ungu dihaluskan dengan 
blender lalu diayak menggunakan ayakan 

100 mess. Ubi ungu yang sudah dihaluskan 
ditimbang  4 gram dimasukkan ke dalam 
erlenmeyer  kemudian ditambahkan 10 ml 
buffer asetat dengan (pH 5,5). Proses 

berikutnya diinkubasi dengan rotari shaker 

selama 60 jam dengan kecepatan 170 rpm. 
Setelah 60 jam  ditambahkan pelarut yang 
sudah memiliki pH 1 ke dalam erlenmeyer 
kemudian dipanaskan pada waterbath pada 

suhu 80 oC selama 1 jam. Setelah 
dipanaskan disaring dengan kertas whatman 
dan dimasukan ke dalam wadah yang telah 
dilapisi dengan aluminium foil dan 
disimpan di tempat yang gelap. Proses yang 

sama dilalukakan untuk variasi pH pelarut 
2, 3, 4 dan 5. 
 

Uji Absorbansi Antosianin Ubi Ungu  

 
Cairan ekstraksi antosianin yang sudah 
diekstrak dimasukkan ke dalam kuvet untuk 
diuji absorbansinya. Panjang gelombang 
yang digunakan adalah antara 400-700 nm. 

Hal yang sama juga dilakukan pada sampel 
dengan pH pelarut 2, 3, 4 dan 5. 
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Penumbuhan Nanorod Zno 

  

Proses penumbuhan nanorod ZnO diawali 

dengan pembuatan larutan pembenih yaitu 
dengan melarutkan Zink asetat dihidrat 

dengan konsentrasi 0,01M (Ridha et al, 
2013) ke dalam 10 mL ethanol. Selanjutnya 
larutan penumbuh dibuat dari Zinc Nitrate 

Hexahydrate 0,1 M, HMT 0.1 M (Iwantono 
et al, 2014; Soaram et al, 2014) dan 20 mL 
DI Water. Setelah semua larutan tercampur 
merata lalu substrat yang sudah dibenihkan 

di masukan ke dalam larutan penumbuh. 
Kemudian substrat dimasukan ke dalam 

oven selama 8 jam pada suhu 90 . Proses 

selanjutnya sampel di-annealing dalam 

furnace dengan suhu 350  selama 1 jam 

(Iwantono dkk, 2014). 
 

Penumbuhan Nanopartikel Platinum 

 

Penumbuhan nanopartikel platinum 
dilakukan dengan metode seed mediated 

growth. Untuk menumbuhkan nanopartikel 

platinum dilakukan dengan dua langkah 

proses, yaitu pembenihan dan penumbuhan. 
Persiapan awal untuk menumbuhkan 
nanopartikel platinum adalah 
mempersiapkan larutan pembenih, yang 
merupakan campuran dari 1 ml K2PtCl4 

0,01 M, 1 ml ascorbid acid 0,1 M, dan 20 
ml DI water. Larutan pembenih yang 
masing-masing telah dilarutkan dengan 1 
ml DI water, dicampurkan dengan 20 ml DI 

water, kemudian dimasukkan ke dalam 
botol sampel. Sampel-sampel yang akan 

dibenihkan, dimasukkan ke dalam botol 
dengan posisi membentuk sudut (<90ºC) 
terhadap dinding botol, dan dipanaskan 

dalam oven selama 2 jam pada suhu 50ºC. 
Sampel dibilas dengan menggunakan DI 

water dan dikeringkan dengan 
menggunakan drier. Proses penumbuhan 

nanopartikel platinum, yaitu dengan 
menyiapkan larutan penumbuh yang 

merupakan campuran dari 1 ml K2PtCl4 
0,01M, 1 ml ascorbid acid 0,1 M, 8 ml 
PVP 10-4 M, 12 ml DI water, dan 0,25 ml 

NaOH 0,1 M 
 

Fabrikasi DSSC 

 

Fabrikasi DSSC dimulai dengan membuat 

batas daerah yang akan diuji menggunakan 
parafilm. Parafilm dipotong sesuai ukuran 
sel,  pada bagian tengah dari parafilm 
dibuat batas daerah nanorod ZnO yang akan 

diuji dengan luas 0,23 cm2, sehingga 
pengujian sel hanya terfokus pada daerah 
yang telah dibatasi tersebut. Parafilm 
ditempelkan di atas sampel nanorod ZnO, 
kemudian substrat FTO yang telah dilapisi 

platinum diletakkan berhadapan dengan 
sampel nanorod ZnO yang telah dilapisi 
oleh parafilm. Sisi kanan dan kiri sel dijepit 
menggunakan penjepit kertas 

 
 

Hasil Dan Pembahasan 

 
Ekstraksi antosinin ubi ungu menghasilkan 

cairan berwarna merah untuk pelarut dye 
pada pH 1 dan pH 2 dan berwarna orange 
untuk pelarut dye pada pH 3, 4 dan 5 seperti 
ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
 
Gambar 1. Hasil ekstraksi antosianin ubu 

ungu 
 

Spektrum absorbansi cahaya dari antosianin 
ubi ungu dianalisis menggunakan spektro-
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fotometer UV-Vis Genesys 10S. Spektrum 
absopsi terjadi pada panjang gelombang 
antara 480-580 nm, dengan puncak 

absorbansi terjadi pada panjang gelombang 
530 nm seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 
Terlihat dari gambar tersebut bahwa 
semakin asam (pH 1) pelarut dye maka 
semakin tinggi tingkat absorbansinya. 

 

 
 
Gambar 2. Spektrum absorpsi sampel  
 

Performansi DSSC 

 

DSSC yang telah disusun seperti sandwich 
dilakukan pengujian dengan lampu halogen 
100 Mw/cm2. Hasil pengujian ditampilkan 
pada Gambar 3 yang  menunjukkan 
karakteristik J-V DSSC yang menggunakan 
dye alami dari antosianin ubi ungu dengan 
variasi pH pelarut. Berdasarkan hasil 
pengukuran, nilai arus dan tegangan yang 
telah dibuat dalam bentuk kurva rapat arus - 
tegangan (J-V), diperoleh parameter-
parameter keluaran sel surya seperti 
dirangkum di dalam Tabel 1. 
  

 
 

Gambar 3. Grafik karakteristik J-V 

Tabel 1.  Parameter fisis DSSC dengan dye 
ubi ungu 

 
 
Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat 

dilihat bahwa nilai rapat arus pada titik 
daya maksimum dan efisiensi sel menurun  
dengan meningkatnya pH pelarut. Tampak 
luas daya maksimum yg paling besar adalah 

dihasilkan oleh sel dengan  pH pelarut 1 

yang menghasilkan  nilai efisiensinya 
paling tinggi sebesar 0,005 %.  PH pelarut 
berpengaruh terhadap stabilitas antosianin 
yang dihasilkan, dimana pada pH sangat 

asam (pH 1-2) antosianin berada dalam 
kondisi paling stabil dan paling berwarna 
(Markakis, 1982). Hal ini juga sesuai 
dengan tingkat absorbansi yang dihasilkan 
cukup tinggi dari pelarut dye pada pH 1. 

Nilai efisiensi ini lebih rendah dibanding 
dengan yang dihasilkan Sumiarna (2014) 

sebesar 0,03% dengan menggunakan dye 
alami dari buah lampeni. Perbedaan hasil 

efisiensi ini terjadi karena masih rendahnya 
konsentrasi antosianin yang dihasilkan dari 
ekstraksi antosinin ubi ungu. Hasil 
pengujian terhadap ekstraksi antosianin 
dengan DSSC menunjukkan bahwa 

semakin besar tinggi konsentrasi 
antosianin, maka semakin tinggi pula 
tegangan yang dihasilkan (Misbachudin, 
2013).  

 

Besar dan kecilnya tegangan yang 
dihasilkan tergantung jumlah muatan 
semikonduktor. Sesuai teori bahwa transfer 
elektron  pada HOMO dan LUMO 

tergantung pada tingkat energi ionisasinya 
(Xu et al, 2010).  Perbedaan nilai efisiensi 
yang dihasilkan juga disebabkan oleh 
ukuran kristal dan morfologi kristal ZnO 
pada sel surya.  
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Kesimpulan 

1. Ekstraksi antosianin ubi ungu 
menghasilkan warna merah untuk pH 1-

2 dan warna orange untuk pH 3-5, yang 
memiliki rentang absorbsi panjang 
gelombang 480-580 nm, dengan puncak 
absorbsi terjadi pada panjang 
gelombang 530 nm. Semakin rendah pH 

pelarut dye semakin tinggi tingkat 
absorbsi dye terhadap cahaya. 

2. Perbedaan nilai efisiensi yang dihasilkan 
sel surya disebabkan oleh perbedaan 

ukuran kristal dan morfologi kristal 
nanorod ZnO dan kualitas dye yang 
digunakan terkait dengan stabilitas dye, 
dimana pada pH yang sangat asam 
menghasilkan efisiensi terbesar. 
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ABSTRAK 

 
Nanopartikel perak memiliki sifat plasmonik yang disebut Surface Plasmon Resonance (SPR) apabila 
ditambahkan kedalam bahan semikonduktor ZnO. SPR nanopartikel perak tersebut dapat meningkaktkan 
sifat fisis suatu bahan semikonduktor yang bisa diaplikasikan untuk meningkatkan efisiensi Dye 
Sensitized Solar Cells (DSSC). Nanokomposit Ag-ZnO telah berhasil ditumbuhkan menggunakan metode 
hidrotermal dan metode seed mediated.Pada penilitian ini dianalisa efek variasi volume larutan AgNO3. 
Sampel nanokomposit Ag-ZnO dikarakterisasi menggunakan Spektroskopi UV-Vis, Field Emission 
Scanning Microscope (FESEM) dan X-ray Diffraction (XRD). Hasil dari spektrum UV-Vis menunjukkan 
bahwa nanokomposit Ag-ZnOyang tumbuh berbentuk heksagonal dan puncak absorpsi sampel 
menunjukkan rentang absoprsi nanorod  ZnO dan nanopartikel perak. Pola XRD memperlihatkan lima 
puncak difraksi pada sudut β  μ 31,7780, 34,4340, 36,2650, 47,5560 dan 56,6130 yang mengindikasikan 
kehadiran nanotube ZnO dengan orientasi kristal (100), (002), (101), (102) dan (110). Foto FESEM 
menunjukkan bentuk geometri nanokomposit Ag-ZnO adalah nanorod dan nanotube dengan penampang 
heksagonal.Pengukuran DSSC menghasilkan efisiensi tertinggi pada sampel 2,0 mlyaitu 0,578%. 
 

Kata Kunci: Dye sensitized solar cells (DSSC), Nanokomposit, Nanopartikel Perak, metode seed 
mediated growth hydrotermal 

 

 

ABSTRACT 

 

Silver nanopaticle has the plasmonic characteristic is called surface plasmon resonance (SPR) which 
mixed in to ZnO semiconductor material. Silver nanopaticle SPR can enhance the electronic and optical 
properties of ZnO. ZnO nanocomposite can be used to increase efficiency of dye sensitized solar cells 
(DSSC). Ag-ZnO nanocomposite has successfully been grown using hydrothermal and seed-mediated 
methods with volume variation of AgNO3 solutions. In this study, the effect of volume variation of 
AgNO3 solution was evaluated. Samples were characterized using UV-Vis Spectroscopy, Field Emission 
Scanning Microscope (FESEM), and X-ray Diffraction (XRD). The research resultshowed that from UV-
Vis spectrum, Ag-ZnO nanocomposites was grown to form hexagonal shape and absorption peaks 
observed was due to ZnO nanorods and Ag-nanoparticles. The XRD pattern showed five diffraction 
peaks at β μ 31.7780, 34.4340, 36.2650, 47.5560, and 56.6130 which indicated the presence of ZnO 
nanotubes with a crystal orientation (100), (002), (101), (102) and (110). FESEM photo showed the Ag-
ZnO nanocomposite having nanorod and nanotube geometrical shape with a hexagonal cross-section. 
From I-V measurement of DSSC, the highest efficiency was obtainedat samples 2.0 ml i.e 0.578%. 
 

Keywords: Dye sensitized solar cells (DSSC), Nanocomposite, Silver Nanoparticle,seed mediated growth, 
hydrotermalmethod 
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Pendahuluan 

 
Sel surya adalah perangkat elektronik yang 

bekerja berdasarkan prinsip fotovoltaik 
yaitu mengkonversi cahaya matahari 
menjadi energi listrik. Sel surya 
fotoelektrokimia atau yang lebih dikenal 
dengan dye sensitized solar cells (DSSC) 

merupakan sel surya generasi ketiga yang 
saat ini terus dikembangkan sebagai salah 
satu alternatif yang menjanjikan untuk sel 
surya karena memiliki keunggulan seperti 

biaya pembuatan yang murah dan proses 
yang sederhana. 
 
Prinsip kerja DSSC yang utama adalah 
bersandar pada penyerapan energi foton 

(cahaya matahari) oleh sensitizer  yang 
dilanjutkan dengan transfer elektron yang 
dihasilkan dalam rangkaian. Proses 
absorpsi foton dapat ditingkatkan dengan 

penambahan nanopartikel logam mulia ke 
dalam nanomaterial ZnO. Nanopartikel 
emas (Au) dan perak (Ag) merupakan 

logam mulia yang dapat meningkatkan 
absorpsi tersebut (Hägglund et al, 2008). 

Pencampuran nanomaterial ZnO dan 
nanopartikel emas (Au) dan perak (Ag) 
dapat meningkatkan efisiensi fotokatalik 
DSSC. Nanokomposit ini disebut sebagai 

localizedsurface plasmon resonance 

(LSPR). Nanopartikel. LSPR adalah efek 
osilasi elektron di dalam suatu struktur 
yang dirangsang oleh cahaya masuk. Efek 
LSPR pada nanopartikel Ag atau Au 

mengakibatkan penyerapan cahaya 

meningkat dan menyebar serta 
meningkatkan konsentrasi elektron dalam 
semikonduktor yang akhirnya 

meningkatkan performansi DSSC (Awazu 
et al, 2008). 
 
Pada penelitian ini dikaji pengaruh volume 
larutan AgNO3 sebagai bahan untuk 

penumbuhan nanopartikel Ag pada nanorod 

ZnO menggunakan metode seed mediated. 
Nanorod ZnO yang telah ditumbuhi 
nanopartikel Ag (nanokomposit Ag-ZnO) 

ini selanjutnya digunakan sebagai material 
aktif DSSC. Karakterisasi dan performansi 
nanokomposit Ag-ZnO juga dievaluasi 
pada penelitian ini. 
 

 

Metode Penelitian 

 
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah eksperimen langsung. 

1. Alat dan Bahan 

 
Adapun alat yang digunakan pada 
penelitian ini adalah botol sintesis, diamond 

cutter, petry disk, mikropipet, tip 
mikropipet, cotton buds, gloves, tissue, 

pinset, box, dry box, multimeter, spatula, 
digital balance, teflon, ultrasonic bath, spin 

coater, drier, oven, furnace, hot plate¸ I-V 
device, dan characterization devices (UV-

Vis, FESEM, EDX, dan XRD) dan bahan 
yang digunakan pada penelitian ini adalah 
substrat FTO, sabun decon90, weigh paper, 
parafilm, aluminium foil, 

hexametyltetramine, acetone, isopropanol¸ 

zinc nitrate hexahydrate, zinc acetate 

dihydrate, ethanol, ethanol absolute, perak 
nitrat, trisodium citrate, sodium 

tetrahydridoborate, air suling, DI water, 

elektrolit, dan sintetic dye.    
 

2. Sintesis Nanokomposit Ag-ZnO 

 
Nanorod ZnO disintesis dalam dua langkah 

yaitu pembenihan dan penumbuhan. Proses 
pembenihan dilakukan dengan melarutkan 
0,1 M zinc acetate dihydrate (ZAD) ke 
dalam 10 ml ethanol, 0,5 ml larutan ZAD 

diteteskan di atas permukaan substrat dan 
di-spin coating selama 30 detik dengan 
kecepatan 3000 rpm. Kemudian sampel 
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dipanaskan di atas hot plate selama 15 
menit pada suhu 1000C. Proses pembenihan 
dilakukan sebanyak 3x pengulangan. Dan 

sampel di-annealing di dalam furnace 
selama 1 jam pada suhu 3500C. Proses 
penumbuhan nanorod ZnO dilakukan 
dengan melarutkan 0,1 M zinc nitrate 

hexahydrate (ZNH) ke dalam 10 ml DI 

water dan 0,1 M hexametyltetramine 
(HMT) ke dalam 10 ml DI water. Kedua 
larutan dihomogenkan hingga serbuk ZNH 
dan HMT terlarut dalam DI water. 5 ml 

larutan penumbuh ZnO diisikan ke dalam 
botol sintesis yang berisikan sampel 
Selanjutnya sampel di-oven selama 8 jam 
pada suhu 900C, setelah itu sampel 
dikeringkan menggunakan drier. 

 
Penumbuhan nanopartikel perak (Ag) akan 
dilakukan di atas nanorod ZnO dengan 
metode seed mediated growth. Dimulai 

dengan melarutkan perak nitrat (AgNO3) 
0,01 M dalam 0,5 ml DI Water dan 
trisodium citrate (Na3C6H5O7) 0,01 M 

dalam 0,5 ml DI Water. Setelah kedua 
larutan homogen,  DI Water sebanyak 20 

ml disiapkan dalam lima botol sintesis. 
Tetesi larutan DI Water dengan larutan 
AgNO3 dan Na3C6H5O7 masing-masing 0,5 
ml, 1 ml, 1,5 ml, 2 ml dan 2,5 ml. Setelah 

penetesan, nanorod ZnO yang telah 
ditumbuhkan dimasukkan ke dalam botol 
sintesis dengan posisi mendatar, bagian 
yang ditumbuhi nanorod ZnO menghadap 
ke atas. Proses ini berlangsung pada suhu 

kamar selama 30 menit. Setelah 30 menit, 

sampel ditetesi dengan larutan sodium 

tetrahydridoborate (NaBH4) 0,5 ml.Setelah 
1 jam, sampel diangkat dan dibilas dengan 
DI Water dan dilanjutkan dengan proses 

annealing selama 1 jam pada suhu 200°C. 
 
 
 

 

3. Pendeposisian Platinum 
 
Proses pendeposisian lapisan platinum 

dengan teknik DC-Sputtering adalah 
sebagai berikut: target platinum diletakkan 
pada katoda (elektroda bagian bawah) dan 
substrat ITO dipasang pada anoda 
(elektroda bagian atas) yang terdapat dalam 

tabung sputtering (reaktor plasma). 
Selanjutnya tabung reaktor plasma 
dihampakan dengan pompa rotari dan 
pompa turbo molekular hingga mencapai 

tekanan 10-5 torr, dan substrat dipanaskan 
dengan menggunakan sistem pemanas 
hingga suhu 250 °C. Gas argon dialirkan ke 
dalam tabung plasma dengan cara mengatur 
flowmeter hingga mencapai tekanan kerja 1 

× 10-1 torr. Tegangan tinggi DC diatur 
sebesar  2 kV hingga timbul plasma yang 
terlihat pada jendela tabung reaktor plasma 
yang menandakan deposisi dimulai. Waktu 

deposisi 30 menit, hal ini dilakukan untuk 
memperoleh data parameter waktu yang 
optimum, sehingga dihasilkan lapisan tipis 

platinum yang homogen di atas permukaan 
ITO. 

 

4.  Fabrikasi DSSC 

 
Pembuatan (fabrication) prototipe DSSC 

yang tersusun atas elektroda kerja 
nanokomposit Ag-ZnO, dye, elektrolit dan 
elektroda lawan sebelumnya harus 
dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam 
penelitian ini dye yang digunakan adalah 

jenis rutherium komplek yang memiliki 

rumus kimia C58H86N8O8RuS2 (N719). 
Larutan dye dibuat dari C58H86N8O8RuS2 
0,3 mM dalam 20 ml etanol absolut. Proses 

pelarutan dapat dilakukan di dalam 
ultrasonic bath agar larutan dye yang 
diperoleh lebih homogen. Proses 
penyerapan dye di atas Ag-ZnO dilakukan 
menggunakan spin coater. Sampel Ag-ZnO 

ditetesi larutan dye sebanyak 200 µL dan 
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diputar dengan kecepatan 400 rpm selama 
30 detik. Proses penetesan dilakukan 
sebanyak 15 kali pengulangan, agar dye 

terserap merata di atas Ag-ZnO. Setelah 
proses spin coating selesai, Ag-ZnO + dye 
dipanaskan di atas hot plate pada suhu 
100°C selama 5 menit. Selanjutnya sampel 
disimpan di dalam piring petri yang telah 

dilapisi aluminium foil agar tidak langsung 
terpapar cahaya. 
 
Proses fabrikasi DSSC ini dari pelarutan 

hingga pengujian dilakukan dalam keadaan 
gelap.Elektroda kerja nanokomposit Ag-
ZnO diletakkan diposisi atas dan elektroda 
lawan platinum diletakkan di posisi bawah 
sehingga keduanya membentuk struktur 

sandwich. Posisi peletakan elektroda 
tersebut harus sedikit bergeser ke samping 
sehingga memberikan jarak antara ujung-
ujung elektroda. Kedua sisi kanan dan kiri 

prototipe sel dijepit menggunakan penjepit 
kertas (paper clip) agar prototipe terekat 
kuat. Kemudian elektrolit diinjeksikan ke 

dalam prototipe melalui celah yang telah 
dibuat menggunakan parafilm sebanyak 1-2 

kali penginjeksian.  Ethanol dan cotton 

buds disediakan untuk membersihkan 
elektrolit yang mengalir keluar ke sisi 
prototipe karena elektrolit dapat membuat 

proses pengukuran menjadi tidak stabil dan 
pengkaratan pada penjepit.  
 

5. Karakterisasi Nanokomposit Ag-

ZnO 
 

Sampel yang telah disiapkan selanjutnya 
akan dilakukan karakterisasi agar diketahui 
dan dianalisa sifat fisisnya. Adapun 
karakterisasi yang dilakukan adalah 

Mikroskop Pindaian Emisi Medan Elektron 
(FESEM) Difraksi Sinar-X (XRD), dan 
Spektroskopi Ultraviolet-visible (UV-Vis). 
 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

1. Spektrum Absorpsi UV-Vis 

Nanokomposit Ag-ZnO 

 

 

Gambar 1. 

 

Kurva absorpsi UV-Vis 
nanokomposit Ag-ZnO 
dengan variasi volume (a) 
ZnO Murni (b) 0,5 ml (c) 1,0 

ml (d) 1,5 ml (d) 2,0 ml (e) 

2,5 ml 

 

Gambar 1 memperlihatkan tingkat 
penyerapan sampel yang terjadi pada 

rentang panjang gelombang 350-385 nm 
dapat dikatakan bahwa nanostruktur yang 
tumbuh pada substrat ITO adalah nanorod 
ZnO dengan struktur heksagonal 
berdasarkan penelitian yang dihasilkan 

Irrannejad et al (2011) yaitu 200-400 
nm.Karakterisasi UV-Vis dengan tingkat 

absorpsi pada rentang cahaya tampak (400-
700nm) dari nanokomposit Ag-ZnO 
merupakan absorpsi surface plasmon 

resonance (SPR) dari nanopartikel perak 
(Dahmen et al, 2006). Puncak SPR pada 
Gambar 4.1 terjadi pada rentang panjang 
gelombang ~485 nm sampai ~525 nm, 

artinya ada pertumbuhan nanopartikel perak 
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pada sampel seperti juga yang dihasilkan 
Matsubara et al (2007). Penambahan 
volume larutan AgNO3 pada nanorod ZnO 

mengakibatkan peningkatan absorpsi pada 
sampel seperti yang ditunjukkan pada Tabel 
1. 
 
Tabel 1. Nilai Absorbansi nanokomposit 

Ag-ZnO dengan pengaruh 
volume larutan AgNO3 

 

Sampel Absorbansi 
(a.u) 

ZnO Murni 0,439 
0,5 ml 0,436 
1,0 ml 0,488 
1,5 ml 1,171 
2,0 ml 1,149 
2,5 ml 0,711 

 

Dapat dijelaskan bahwa dengan 

bertambahnya volume dari AgNO3, 

intensitas absorpsi pada sampel meningkat. 
Kondisi ini disebabkan nanopartikel Ag 

tumbuh pada nanorod ZnO sehingga 
menimbulkan efek LSPR yang 

mengakibatkan penyerapan cahaya 
meningkat dan menyebar serta 
meningkatkan konsentrasi elektron dalam 
sampel. Kondisi ini juga berlaku pada 
penambahan konsentrasi AgNO3  0,02 M, 

0,05 M, 0,1 M dan 0,2 M (Ren et al, 2010). 

2. Analisa FESEM Nanokomposit 

Ag-ZnO 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Foto FESEM sampel dengan 
variasi volume AgNO3 (a) 
ZnO Murni (b) 0,5 ml (c) 1,0 
ml (d) 1,5 ml (e) 2,0 ml dan 
(f) 2,5 ml (perbesaran 50.000 
x) 

 
Foto FESEM tersebut menunjukkan adanya 
nanopartikel Ag yang tumbuh pada nanorod 

ZnO pada volume larutan 0,5 ml, 1,0 ml, 
1,5 ml, 2,0 ml dan 2,5 ml. Bintik-bintik 

putih mengindikasikan adanya nanopartikel 
Ag pada nanorod ZnO (Nafisah et al, 

2015). Nanopartikel Ag menyebar pada 

permukaan ZnO dan tidak menggumpal-
gumpal, kondisi ini menjaga sifat unik dari 
SPR Ag yang berpotensi meningkatkan 
performansi DSSC. Sampel pada Gambar 

4.2 (b) dan (c), (e) dan (f) memiliki 
kesamaan secara morfologi. Berbeda 
dengan sampel Gambar 4.2 (d) yang 
memiliki bentuk seperti nanotube, hal ini 
diakibatkan tersisipnya pengotor (doping) 

perak yang lebih banyak. Penyisipan atom 
ke dalam struktur kisi nanorod ZnO mampu 
merubah struktur nanorod ZnO dan 
mempengaruhi sifat kristalinitas dari 
nanorod ZnO. 
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3. Tinjauan XRD 

 

Gambar 3. Pola XRD nanokomposit Ag-    
ZnO (a) 1,0 ml dan (b) 1,5 ml 

 

Sudut-sudut 2  yang terbentuk pada 

gambar merupakan representasi dari 
nanokomposit Ag-ZnO dengan orientasi 

bidang kristal hkl secara berturut-turut: 2  

= 31,778 dengan hkl (100), 2  = 34,434 

dengan hkl (002), 2  = 36,265 dengan hkl 

(101), 2  = 47,556 dengan hkl (102), dan 

2  = 56,613 dengan hkl (110). Puncak-

puncak spektrum difraksi yang terlihat pada 

gambar menandakan bahwa sampel yang 
terbentuk adalah kristalin yang ditandai 
dengan puncak yang tajam. Pola XRD dari 
kedua sampel yang memiliki puncak 

difraksi yang kuat adalah disudut 34,434o 
yang sesuai dengan orientasi (002) yang 
hampir sama dengan yang dihasilkanKumar 
et al, (2011). Secara keseluruhan 
karakteristik sampel yang dihasilkan 

menghasilkan intensitas puncaknya masih 

relatif kecil ditambah dengan munculnya 
noise pada pola XRD. 
 

4. Performansi DSSC 

 

Pengaruh volume AgNO3 terhadap 
performansi DSSC dapat dilihat setelah 

dilakukan pengukuran I-V di bawah sinar 
cahaya lampu halogen 100 mW/cm2.  
 

 

 
 
Gambar 4.   Kurva J-V ketika disinari 

cahaya dari nanokomposit 

Ag-ZnO dengan variasi 
volume (a) ZnO Murni (b) 0,5 
ml (c) 1,0 ml (d) 1,5 ml (d) 
2,0 ml (e) 2,5 ml 

 

Tabel 2. Data pengukuran dan perhitungan 
DSSC dengan pengaruh volume 

larutan AgNO3 

 

 
 

Gambar 4 dan Tabel 2 menunjukkan 
karakteristik J-Vdan parameter fisis dari 
DSSC dengan material aktif nanorod ZnO 

murni dan nanokomposit Ag-ZnO dalam 
keadaan disinari. Nilai efisiensi DSSC 
mengalami peningkatan setelah 
ditumbuhkannya nanopartikel Ag, hal ini 
dapat dibandingkan dari nilai efisiensi 

nanorod ZnO murni dimana nilai efisiensi 
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nanokomposit Ag-ZnO lebih tinggi dari 
nanorod ZnO murni. Pengaruh volume 
AgNO3 menghasilkan nilai efisiensi 

berbeda. Semakin bertambah volume 
AgNO3 maka nilai efisiensi semakin 
meningkat.Performansi DSSC terbaik hasil 
karakterisasi J-V diperoleh dari sampel 
dengan menggunakan material aktif 

nanokomposit Ag-ZnO dengan volume 
larutan penumbuh AgNO3 2,0 ml. 
 
Dapat disimpulkan pemuatan Ag yang 

optimal dalam meningkatkan aktifitas 
fotokatalis dan nilai efisiensi DSSC 
berbasis nanokomposit Ag-ZnO dalah pada 
volume 2,0 ml. Ketika volume lebih besar 
dari level tersebut, maka aktifitas 

fotokatalis dan nilai efisiensi akan menurun 
seiring dengan penambahan muatan Ag. 
Kondisi ini menurut Ren (2010) disebabkan 
level energi dasar dari pita konduksi 

nanorod ZnO lebih tinggi dari pada level 
energi fermi (Ef) nanokomposit Ag-ZnO, 
elektron-elektron pada pita konduksi dapat 

berpindah dari ZnO ke nanopartikel Ag. 
Oleh karena itu, nanopartikel Ag bertindak 

seperti elektron penampung, mengurangi 
rekombinasi elektron pada elektron dan 
hole dan meningkatkan aktivitas 
fotokatalis.  Disisi lain, pemuatan lebih dari 

partikel Ag akan menutupi permukaan 
semikonduktor dan menghalangi 
penyinaran UV ke dalam Ag-ZnO. Selain 
itu, partikel perak juga bertindak seperti 
pusat rekombinasi pada endapan tinggi 

partikel Ag yang menyebabkan penurunan 

ativitas fotokatalis. 
 

Kesimpulan 

Secara keseluruhan sampel terbaik yang 
dihasilkan dari karakterisasi dan uji 
performansi adalah sampel nanokomposit 
Ag-ZnO pada volume 1,5 ml dan 2,0 ml 
larutan AgNO dengan nilai efisiensi 

masing-masing 0,424 % dan 0,578 % .  
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ABSTRAK 

 
Pada artikel ini menjelaskan konsep persamaan Shcrodinger yang bergantung waktu (PSBW) 
sebagai ulasan untuk menambah pemahaman secara rinci langkah-langkah untuk 
memformulasikan PSBW yang dapat ditinjau dari konsep mekanika klasik  dari fungsi 
gelombang mekanik. Dalam artikel ini akan dijelaskan secara komprehensif dengan pendekatan 
konsep momentum dan energy dari partikel yang menggunakan operator yang bekerja pada 
fungsi gelombang. penggunaan operator momentum dan energi dapat menujukan bahwa PSBW 
sebagai sistem Hamiltonian 

 
Kata Kunci: Persamaan Scrodinger, Sistem Hamiltonian 
 
 

ABSTRACT 

 
In this article explains concept of time-dependent equation Shcrodinger equaiton (TDSE) as 
review to improve understanding in detail the steps to formulate TDSE which can be viewed 
from concept of classical mechanics of mechanical wave function. In this article will be 
explained in a comprehensive approach to concept of momentum and energy of the particles 
using the operator works on wave function. By using of momentum and energy operator prove 
that TDSE as a Hamiltonian system 
 
Keywords:  Scrodinger equaiton, Hamiltonian system 
 

 

 

Pendahuluan 

 
Persamaan Schrodinger yang bergantung 
waktu (PSBW)  memainkan peranan yang 
sangat penting dalam perkembangan fisika 

modern khsususnya dalam mekanika 
kuantum yang secara logika dapat 
dianalogikan dengan hukum fisika klasik 
(Edwar, 1966).  Persamaan Schrödinger 
merupakan fungsi gelombang yang 

digunakan untuk memberikan informasi 
tentang perilaku gelombang dari partikel. 
persamaan schrodinger menjelaskan bahwa  

 
 
perilaku partikel bebas seperti elekron 

memiliki tingkat tingkat energi tertentu 
yang bersifat diskrit 
Jika fungsi gelombang dapat mewakili 
gerak elektron maka energi gelombang atau 

energi elektron yang mewakili haruslah 

sama. Sebuah elektron mempunyai energi 
total yang terdiri dari energi kinetik dan 
energi potensial dimana energi potensial  
merupakan funtsi posisi x sehingga energi 

total elektron sebagai partikel adalah 

                              
pE

m

p
E 

2

2

                           

1 
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Pada sistem koordinat umum energi total 
suatu fungsi yang menyatakan energi suatu 
partikel dapat didefinisikan dengan 

momentum p, pososi x dan waktu t sebagai 
sistem Hamiltonian.  

               
),(

2
),,(

2

txE
m

p
tpxH p              2    

Persamaan schrodinger  merupakan sebuah 
persamaan gelombang yang yang 
diturunkan langsung dari fungsi gelombang 
mekanik dengan pendekatan momentum 

dan energi dari partikel. 

 
 

Metode Penelitian 

 
Menurut David (2008) Fungsi gelombang 
untuk sebuah partikel bebas yang bergerak 

dengan momentum dan energi tertentu 
dimana keadaan  partikel ini berkaitan 
dengan prinsip kuantisasi Planck. 
Momentum dari partikel yang memiliki 

hubungan dengan panjang gelombang serta 
menerapakan hubungan frekuensi dan 

panjang gelombang untuk energi dan 
momentum maka dengan menggunakan 
frekuensi sudut dan bilangan gelombang 

(Nouredine, 2009) 
 

                  hE                      3                       

dan 

               k
h

c

E
p 


                      4 

 
Pada kasus sebuah partikel yang bergerak 
bebas ke arah sumbu x positif dengan 

momentum xpx   
dimana 0xp , pada 

kasus fungsi gelombang yang berjalan 

bergerak yang sesuai dengan pergerakan 
partikel bebas ini merupakan sebuah bentuk 
gelombang bidang (Nilesh dkk 2015). 

          )(exp),( txkiAtx x      5  

dengan cara mensubstitusikan persamaan 
(3) dan persaman  (4) kedalam persamaan 

(5) maka fungsi  gelombang persamaan (5) 
dapat di sederhanakan menjadi  

      
  /exp),( EtxpiAtx x   6  

fungsi gelombang ini merupakan fungsi 
gelombang mekanik yang dapat digunakan 
untuk memformulasi persamaan 
schrodinger. Energi partikel bebas dalam 

mekanika klasik yang dihubungkan dengan 
konsep momentum yaitu 

                                       m

p
E x

2

2

                           7          

dari persamaan (7) dapat diturunkan 
persamaan gerak partikel bebas yaitu 

               ),(ˆ
2

1
),(ˆ 2 txp

m
trE                8       

fungsi gelombang ini dapat digunakan 

untuk memformulasikan  persamaan 
shcrodinger dengan cara mengoperasikan 
fungsi ini dengan melakukan deferensiasi 
terhadap posisi dan waktu sebagai berikut 

            ),(),( txptx
x

i x 



               9 

Menurut John (200) operasi  xi 
 

 
menyatakan momentum xp dari fungsi 

gelombang, kemudian bentuk diferensiasi 
kedua terhadap waktu yaitu 

                    

),(),( txEtx
t

i  




     

 10        

dimana operasi  ti 


 
menyatakan nilai 

energi E dari fungsi gelombang, Menurut 
Pranab (2010) pada persamaan (9) dan 
persamaan (10)  merupakan kan persamaan 
eigen yang menunjukan operator 

 xi 
  dan  ti 


 
yang merupakan nilai 

momentum dan energi sehingga dapat 
didefenisikan operator momentum dan 
energi sebagi berikut: 

                                   x
px 


 ˆ                      11    

dan 
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                                      t
iE



 ˆ
                              

12  

 
Operator momentum dan eneri yang telah 
diperolah dari fungsi gelombang  bidang 

harus sesuai dengan partikel bebas dalam 
kondisi umum harus berlaku sama untuk 
variabel yang berbeda (David, 2009). 

 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Prosedur untuk mendapatkan persamaan 
Schrodinger untuk partikel bebas pada 

ruang satu dimensi dengan menggunakan 
fungsi gelombang partikel bebas yang 
diberikan oleh persamaan (8) dapat 
sederhanakankan dengan menerkan prinsip 

Hamiltonian (Nilesh, dkk. 2015). 
 

                               VTH                           13 

 

Persamaan Hamilton dapat diturunkan 
dengan menggunakan persamaan 

transformasi kanonikal untuk koordinat 
spasialdan momentum kanonikal untuk 
system mekanika klasik n-dimensi sebagai 

berikut 

                         
m

p
E x

2
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                          14  

jika fungsi gelombang pada persamaan (6) 
dideferensial dua kali terhadap x maka 
diperoleh 
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selanjut fungsi gelombang pada persamaan 

(6) didefersialkan terhadat t maka diperoleh  
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          16 

dengan cara menggunakan hubungan pada 
persamaan (14) maka persamaan (15) dan  

persamaan (16) dapat disederhanakan 
menjadi: 
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kemudian dangen cara substitusikan 
persamaan (15) ke dalam persamaan (17) 

sehingga diperoleh 
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    18  

pada koordinat umum untuk sistem tiga 
dimensi persamaan gerak partikel bebas 
dapat dinyatakan dengan menggunakan 

Laplacian 2  sehingga persamaan (18) 

dapat ditulis menjadi 
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19 

pada partikel yang bergerak bebas pada 
sebuah sistem dengan potensial tertentu 

),( trV  sehingga persamaan (19)  menjadi  

),(),(),(
2

),( 2
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trtrVtr
m

tx
t

i  

 


       

   

                                                                  20   

dengan cara menyederhanakan persamaan 
(20) menjadi bentuk variabel klasik  dari 

fungsi gelombang pada persamaan (15) 
yang didferensial dua kali terhadap x 

sehingga dapat ditulis persamaan gerak 
partikel bebas seperti 

),(),(),(
2

ˆ
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2

trtrVtr
m

p
tx

t
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21 

dengan cara menulis persamaan 
Hamiltonian pada persamaan (21)  menjadi 
bentuk operator Hamiltonian seperti 
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sehingga persamaan (21)  

dapat disederhanakan menjadi 
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selanjutnya bagi persamaan (23) dengan 

fungsi gelombang ),( tr  sehingga 

persamaan (23) menjadi bentuk yang lebih 
sederhana yaitu 
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atau 
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dari persamaan (25) di mana  PSBW  
memenuhi prinsip dari sistem Hamiltonian 

pada mekanika klasik sebagai fungsi posisi, 
momentum dan waktu. 
 

Kesimpulan 

Dalam menurunkan PSBW dapat dilakukan 
dengan pendekatan secara matematis dan  
konsep operator momentun dan energi 
sehingga diperoleh persamaan gelombang 
atau persamaan  diferensial parsial. 

Selanjutnya PSBW dapat direduksi 
kedalam mekanika klasik sebagai prinsip 
dari sistem Hamiltonian, sehingga PSBW 
dapat ditulis dalam bentuk yang sederhana 

dari sistem Hamiltonian VTH ˆˆˆ   sebagai 

fungsi dari posisi, momentum dan waktu. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini merupakan studi awal tentang penggunaan sensor regangan berbasis serat optik polimer 
untuk aplikasi structural health monitoring system (SHMS). Sensor regangan dibuat menggunakan serat 
optik polimer yang kedua ujungnya disambungkan dengan sumber cahaya LED dan fototransistor. Sensor 
dari bahan serat optik polimer dibuat dengan konfigurasi lurus dan sinusoida yang dipasang pada pelat 
akrilik fleksibel. LED memancarkan cahaya ke dalam sensor serat optik polimer kemudian diterima oleh 
fototransistor dan amplifier, selanjutnya tegangan keluaran terukur pada komputer melalui mikrokontroler 
arduino. Jika regangan diterapkan pada sensor, maka terjadi perubahan panjang dan lekukan pada sensor 
yang menyebabkan terjadinya rugi-rugi daya pada serat optik polimer. Hal ini akan menyebabkan 
intensitas cahaya yang diterima oleh fototransistor berkurang sehingga tegangan yang terukur pada 
komputer semakin kecil. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa semakin besar regangan yang diterapkan 
pada sensor, maka tegangan keluaran semakin kecil. Data hasil pengukuran diperoleh bahwa range 
tegangan keluaran, sensitivitas dan resolusi untuk sensor konfigurasi sinusoida lebih baik dibanding 
dengan konfigurasi lurus. Untuk sensor konfigurasi sinusoida, semakin kecil jarak panjang gelombang 
sinusoida, maka semakin baik sensitivitas dan resolusinya. Sensor regangan berbasis serat optik polimer 
konfigurasi lurus dan sinusoidal ini memiliki keunggulan yaitu fabrikasi sederhana, biaya murah, mudah 
dioperasikan dan dapat digunakan untuk aplikasi SHMS. 
 
Kata kunci: Sensor regangan, serat optik polimer, SHMS, konfigurasi lurus dan sinusoida 
 

 
ABSTRACT 

 
This research is a preliminary study about uses of strain sensor based on polymer optical fiber for 
structural health monitoring system (SHMS) application. Strain sensors are made by using polymer 
optical fiber with both ends connected with LED light source and phototransistor. Sensors of polymer 
optical fiber material is made with straight and sinusoidal configuration which are installed on flexibel 
acrylic plate. LED emits light into the polymer optical fiber sensors then accepted by phototransistor and 
amplifier, then output voltage is measured on the computer through arduino. If the strain is applied on 
sensor, then there is a change in length and curvature on sensor that causes power losses on polymer 
optical fiber. This situation will cause the intensity of light that received by phototransistor decreases so 
that the voltage that measured on komputer gets smaller. The result of the experiment shows that the 
bigger strain that applied on sensor, the smaller the output voltage will be. Data measurement obtained 
that output voltage range, sensitivity and resolution for sinusoidal configuration sensor is better than 
straight configuration. For sinusoidal configuration sensor, the smaller the distance of wavelength 
sinusoidal, the better sensitivity and resolution becomes. The strain sensor based on polymer optical fiber 
straightand sinusoidal configuration has a superiority which is simple fabrication, low cost, easy to 
operate and can be used for SHMS application. 
 
Keywords: Strain sensor,polymer optical fiber, SHMS, straight and sinusoidal configuration
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Pendahuluan 

 
Dalam beberapa tahun terakhir, sensor serat 

optik telah banyak diminati dan menarik 
perhatian untuk berbagi aplikasi tidak 
hanya dalam hal komunikasi secara umum 
tetapi juga dalam berbagai aplikasi 
pengukuran. Seiring perkembangannya, 

penelitian mengenai sensorserat optik 
dengan jenis yang berbeda telah banyak 
dilakukan. Jika ditinjau dari jenisnya, maka  
serat optik dapat dibagai menjadi dua jenis 

yaituserat optik gelas (Glass Optical 

Fiber=GOF) dan serat optik polimer 
(Polymer Optical Fiber=POF). 
Dibandingkan dengan serat optik gelas, 
serat optik polimer memiliki konektivitas 

yang tinggi, biaya yang lebih murah dan 
sensitivitas yang baik (Schartel, dkk. 2015; 
Golnabi, dkk. 2007; Jiang, dkk. 2002; 
Sugita, 2001; Donlagic, 2000). 

 
Pada penelitian sebelumnya yang telah 
dilakukan oleh Kuang dkk. (2003 & 2006) 

menyatakan bahwa serat optik polimer 
mempunyai kelebihan dalam mengukur 

parameter seperti regangan, pergeseran, 
kelengkunganserta baik dalam mendeteksi 
keretakan dalam struktur bangunan. 
Begitupula dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Arifin dkk. (2014) 
melaporkan bahwa sensor berbasis serat 
optik polimer memiliki rugi daya keluaran 
yang dapat dipengaruhi oleh perubahan 
panjang dan regangan pada sensor. 

Semakin tinggi perubahan panjang dan 

regangan yang diterapkan pada sensor, 
maka semakin kecil daya keluaran sensor. 
Pada beberapa tahun terakhir  ini, telah 

banyak penelitian yang mengembangkan 
sensor berbasis serat optik dalam bidang 
material khususnya dalam mendeteksi 
keretakan pada stuktur bangunan 
diantaranya oleh Ayuni, dkk. (2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Zhijun, dkk. 

(2005) memperlihatkan bahwa sensor serat 
optik polimer memiliki sensitivitas yang 
cukup baik dengan jangkauan dinamis 

untuk aplikasi dalam komposit semen dan 
sensor juga dapat tertanam dengan baik 
dalam beton untuk mendeteksi keretakan. 
Sebelumnya juga telah dilaporkan oleh 
Takeda, dkk. (1999) dan Takeda (2002) 

melakukan penelitian yang menunjukkan 
bahwa kemungkinan serat optik polimer 
dapat ditanam ke dalam komposit 
semendengan memanfaatkan serat moda-

jamak dengan diameter kecil untuk 
mendeteksi keretakan yang terjadi pada 
material komposit. 
 
Pada penelitian kali ini telah dibuat sensor 

regangan berbasis modulasi intensistas 
cahaya menggunakan serat optik polimer 
konfigurasi lurus dan sinusoida. Kebaruan 
pada penelitian ini adalah sensor regangan 

dengan konfigurasi sinusoida yang dibuat. 
Pada sensor konfigurasi sinusoida 
diharapkan dapat meningkatkan sensitivitas 

dan resolusi sensor regangan sebelumnya. 
Keunggulan dari sensor berbasis serat optik 

polimer yang dibuat ini adalah memiliki 
kesederhanaan dalam sistem pengukuran, 
fabrikasi yang mudah dengan biaya murah 
dan dapat disambungkan dengan perangkat 

pengukuran lain serta memiliki dimensi 
yang lebih kecil dan ringan. 
 
 

Metode Penelitian 

 
Sensor regangan ini menggunakan serat 
optik polimer yang kedua ujungnya 
dihubungkan dengan sumber cahaya LED 

dan fototransistor sebagai detektor cahaya. 
Sensor berbasis serat optik polimer 
menggunakan konfigurasi lurus dengan 
panjang 40cm yang ditempelkan pada plat 
akrilik fleksibel menggunakan lem beton. 
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Sedangkan pada sensor konfigurasi 
sinusoida menggunakan serat optik  
polimer dengan panjang 75 cm yang juga 

ditempelkan pada plat akrilik fleksibel. 
Pada konfigurasi sinusoida, jarak amplitudo 
dibuat tetap yaitu 5 cm sedangkan jarak 
panjang gelombang yaitu 16 cm, 13 cm,10 
cm, dan 7 cm. Skema pengukuran sensor 

regangan berbasis serat optik polimer 
konfigurasi lurus dan sinusoida ditampilkan 
seperti pada Gambar 1 (a) dan 1 (b). 

 
 

(a) 

 
 

(b) 
 

Gambar 1. Pengukuran regangan berbasis 
serat optik polimer dengan 
sensor (a) konfigurasi lurus dan 
(b) konfigurasi sinusoida 

 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 
Regangan yang terjadi pada sensor 

diperoleh dengan cara memberikan 

pergeseran pada pelat akrilik yang diukur 
menggunakan jangka sorong pada setiap 
perubahan pergeseran1mm. Regangan pada 
sensor diperoleh dari perubahan pergeseran 
dibagi dengan panjang sensor serat optik 

polimer mula-mula. Intensitas cahaya dari 
LED ditransmisikan melalui sensor serat 
optikpolimer, kemudian diterima oleh 

fototransistor. Arus listrik dari 
fototransistor diubah kedalam bentuk 
tegangan dan dihubungkan dengan penguat 

differensial. Tegangan keluaran analog dari 
penguat differensial diubah menjadi 
tegangan digital pada mikrokontroler 
arduino dan selanjutnya ditampilkan pada 
komputer. Jika terjadi perubahan regangan 

yang diterapkan pada sensor, maka terjadi 
pelekukan pada serat optik polimeryang 
akan menyebabkan rugi-rugi daya dan 
selanjutnya akan menimbulkan perubahan 

tegangan keluaran pada komputer. 
Pengukuran tegangan keluaran dilakukan 
pada setiap perubahan regangan2,5 mɛ 
mulai dari 0 sampai dengan 50 
mɛmenggunakan komputer dengan skala 

terkecil 0,001 Volt. Pengukuran dilakukan 
pada kedua jenis konfigurasi sensor yaitu 
konfigurasi lurus dan konfigurasi sinusoida 
dengan perubahan panjang gelombang 

sinusoida dan regangan sama yang 
diterapkan pada sensor. 
 

 

 
 
Gambar 2.  Perubahan tegangan keluaran 

terhadap perubahan regangan 
pada sensor konfigurasi lurus 

dan sinusoida 
 
Grafik pada Gambar 2 menampilkan 
perubahan tegangan keluaran terhadap 

perubahan regangan yang diterapkan pada 
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sensor konfigurasi lurus dan sinusoida. Dari 
grafik menunjukkan bahwa setiap 
perubahan regangan yang diterapkan pada 

sensor sebanding dengan perubahan 
tegangan keluaran. Semakin besar regangan 
yang terjadi, maka semakin kecil tegangan 
keluaran pada sensor.  Hal ini terjadi karena 
regangan pada sensor mengakibatkan 

terjadinya pelekukan dan pertambahan 
panjang pada serat optik polimer. Ketika 
terjadi pelekukan dan pertambahan panjang 
pada serat optik, maka rugi-rugi daya pada 

serat optik polimer semakin meningkat dan 
akan menimbulkan penurunan intensitas 
cahaya yang melewati sensor yang 
mengakibatkan penurunan tegangan 
keluaran pada komputer.  

 
Data hasil pengukuran regangan di atas 
dapat digunakan untuk menghitung nilai 
karakteristik dari sensor regangan berbasis 

serat optik polimer. Karakteristik sensor 
antara lain adalah range tegangan keluaran, 
sensitivitas, dan resolusi sensor regangan 

berbasis serat optik polimer. Perbandingan 
hasil perhitungan karakteristik sensor untuk 

konfigurasi lurus dan konfigurasi sinusoida 
dapat ditentukan. Begitupula dengan hasil 
perhitungan karakteristik sensor sinusoida 
dengan variasi panjang gelombang dapat 

dibedakan sehingga dapat digunakan untuk  
menentukan konfigurasi sensor yang 
palingbaik.  
 
Range tegangan keluaran dapat dihitung 

dari tegangan keluaran maksimum 

dikurangi dengan tegangan keluaran 
minimum seperti: 
 

 (1) 

Sedangkan sensitivitas dapat diketahui 
dengan menggunakan persamaan: 

 

 (2) 

 

dimana ɛmax dan ɛmin adalah regangan 

maksimum dan minimum.  

Sedangkan resolusi dapat dihitung dengan 
persamaan : 

 

 (3) 

 

dimana N adalah nilai skala terkecil yang 
dapat dideteksi komputer yaitu 0,001 Volt. 
 
Karakteristik sensor regangan berbasis serat 
optik polimer yang terdiri dari nilai range 

tegangan keluaran, sensitivitas, dan resolusi 
sensor, ditampilkan seperti pada Tabel 1.  
 
Tabel 1. Karakteristik sensor regangan 

konfigurasi lurus dan sinusoida 
 

 
 
Sensor dengan konfigurasi lurus memiliki 
sensitivitas dan resolusi sebesar 0,005 

Volt/mɛ dan 0,209 mɛ. Sedangkan sensor 

dengan konfigurasi sinusoida memilki 

sensitivitas dan resolusi yang lebih baik bila 

dibandingkan dengan konfigurasi lurus. 
Semakin kecil jarak panjang gelombang 
serat optik polimer, maka semakin tinggi 
sensitivitas dan semakin kecil resolusi 
sensor. Hasil terbaik diperoleh pada 

konfigurasi sinusoida dengan jarak panjang 
gelombang terkecil yaitu 7 cm dengan 
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sensitivitas dan resolusi adalah 0,025 
Volt/mɛ dan 0,040 mɛ. 
 

Hasil penelitian sebelumnya oleh Huang, 
dkk. (2012) untuk pengukuran regangan 
lebar berbasis interferensi moda jamak 
menggunakan optical spectrum analyzer 
(OSA) dengan sensitivitas regangan -1,72 

pm/ m dalam rentang dinamis yang besar 
yaitu 2 x 104 ɛ. Selanjutnya Ferreira, dkk. 

(2014) menggunakan sensor regangan 
dengan sensitivitas tinggi berbasis fiber 

bragg grating (FBG) diperoleh sensitivitas 
pengukuran regangan aktif dan pasif 
sebesar 104,1 pm/mɛ dan 61,6 pm/mɛ 

dengan nilai resolusi yaitu 700 nɛ pada 

jangkauan regangan yaitu 0 s/d 100 ɛ. 
Penelitian ini menggunakan sumber cahaya 
laser dengan panjang gelombang 1570 nm 
dan serat optik silika SMF 28 dengan 
pengolahan data menggunakan OSA.  
Kedua penelitian tersebut memerlukan 

biaya yang sangat mahal dan memiliki 
jangkauan pengukuran regangan yang 

sangat kecil. Jika  dibandingkan dengan 
penelitian sensor regangan yang dibuat, 

maka jangkauan pengukuran regangan yang 

lebih besar yaitu 50 mɛ. Namun resolusi 

sensor yang dibuat lebih besar 

dibandingkan dengan kedua sensor 
sebelumnya. Pada sensor regangan berbasis 
POF ini sangat baik digunakan dalam 
memantau kondisi struktur bangunan, 

karena sensor bisa dibenamkan ke dalam 
struktur beton. Kelebihan lain dari sensor 
regangan yang dibuat adalah memiliki 

konfigurasiyang sederhana, mudah 
dioperasikan, biaya murah, mudah dibuat 

dan digunakan untuk aplikasi SHM. 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini telah berhasil merancang dan 

membuat sensor regangan berbasis serat 
optik polimer dengan konfigurasi lurus dan 

sinusoida. Semakin besar regangan yang 
diterapkan pada sensor, maka semakin kecil 
tegangan keluaran alat ukur. Sensor dengan 

konfigurasi sinusoida memiliki sensitivitas 
dan resolusi yang lebih baik dibandingkan 
dengan konfigurasi lurus. Sensitivtas dan 
resolusi sensor regangan berbasis serat 
optik polimer dapat ditingkatkan dengan 

memperkecil panjang gelombang sinusoida. 
Hasil yang terbaik diperoleh pada sensor 
regangan konfigurasi sinusoida dengan 
jarak perioda terkecil yaitu 7 cm dengan 

nilai sensitivitas dan resolusi sensor adalah 
0.025 Volt/mɛ dan 0,040 mɛ.  
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ABSTRAK 

 
Telah dilakukan penelitian untuk pemetaan tingkat kebisingan pada Kecamatan Pekanbaru Kota.Tingkat 
kebisingan diukur berdasarkan titik-titik koordinat yang telah ditentukan dengan menggunakan alat 
Sound Level Meter (SLM).Data hasil pengukuran tingkat kebisingan selanjutnya di-input ke dalam 
software “Surfer 11” sehingga diperoleh peta kontur tingkat kebisingan pada Kecamatan Pekanbaru 
Kota.Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan pada tiga bagian waktu, yaitu pagi hari (07.00-08.00 
WIB), siang hari (11.00-12.00 WIB), dan sore hari (16.00-17.00 WIB). Peta kontur disajikan dalam 
bentuk 2-Dimensi dan 3-Dimensi dengan beberapa variasi warna yang mewakili tingkat kebisingannya, 
yaitu: kuning, hijau, biru, dan merah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kebisingan 
tertinggi senilai 79 dBA, 77.5 dBA, 78 dBA untuk pagi hari, siang hari dan sore hari. Sementara tingkat 
kebisingan terendah senilai 47,4 dBA, 46.2 dBA, 47.7 dBA untuk pagi hari, siang hari, dan sore hari. 
Tingkat kebisingan pada kawasan perumahan bernilai 68.1 dBA dimana nilai ini termasuk dalam interval 
nilai tingkat kebisingan yang ditentukan pada baku mutu tingkat kebisingan oleh KepMen LH No. 
48/MENLH 11/1996. 

 
Kata Kunci: Peta kontur, kebisingan, sound level meter, surfer 11, lingkungan 
 
 

ABSTRACT 

 
Noise levels mapping of Kecamatan Pekanbaru Kota has been constructed based on noise level measured 
by Sound Level Meter (SLM). The noise level data were then input into “Surfer 11” software to obtain 
contour of noise level in Kecamatan Pekanbaru Kota. The noise level data was recorded for three time 
interval namely morning time (07.00-08.00 WIB), daytime (11.00-12.00 WIB), and afternoon (16.00-
17.00 WIB). The contour map of noise level are shown in 2-Dimension and 3-Dimension figure with 
color variation that represent the noise level, which is: yellow, green, blue, and red. The result of this 
research showed that the highest noise level was 79 dBA, 77.5 dBA, 78 dBA for morning, daytime, and 
afternoon respectively. Meanwhile, the lowest noise level was 47.7 dBA, 46.2 dBA, 47.7 dBA for 
morning, daytime, and afternoon respectively. The noise level value around public housing was 68.1 
dBA. This value is lied in the interval of noise level issued by KepMenLH No. 48/MENLH 11/1996. 
 
Keywords: Contour map, noise, sound level meter, surfer 11, environment 
 

 

 

Pendahuluan 

 
Perkembangan zaman saat ini menjadikan 
alat transportasi sebagai kebutuhan wajib  

 

 
bagi setiap manusia untuk menunjang 
aktivitas rutin yang dilakukan sehari-hari. 
Alat transportasi yang biasa digunakan 
dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 

mailto:fatyakardila93@gmail.com
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transportasi darat, transportasi laut, dan 
transportasi udara. Transportasi darat dapat 

dianggap sebagai alat transportasi yang 
paling banyak digunakan, baik kendaraan 
roda dua maupun kendaraan roda 
empat.Padatnya aktivitas transportasi darat 
di lalu lintas dapat menyebabkan 

kebisingan, dimana alat transportasi 
tersebut dalam pengoperasiannya 
mengeluarkan bunyi mesin kendaraan, 
bunyi klakson atau bunyi mesin 

lainnya.Bunyi kendaraan yang 

menyebabkan kebisingan tersebut apabila 
terjadi secara terus-menerus dalam waktu 
yang cukup lama dapat menyebabkan 
ketidaknyamanan bagi lingkungan sekitar. 

Kebisingan dapat memberikan dampak 
negatif terutama pada proses pendengaran 
yaitu timbulnya penyakit tuli sementara 
atau tuli permanen. Kebisingan juga dapat 

menimbulkan kejengkelan, rasa tidak 
senang, proses tidur yang terganggu, 
mempersulit komunikasi, serta semangat 
kerja dan produktivitas yang semakin 
menurun pada masyarakat (Gabriel, 2001). 

Kebisingan dapat didefinisikan sebagai 
bunyi yang tidak diinginkan atau 
mengganggu.Kebisingan dapat 
mengganggu kegiatan sehari-hari seperti 

gangguan pada konsentrasi serta 
menyebabkan pengalihan perhatian 
sehingga kesulitan untuk dapat fokus dalam 
suatu hal.Kebisingan juga dapat 
menyebabkan rasa terganggu yang 

merupakan reaksi psikologis seseorang, 
perasaan terganggu tersebut bervariasi atas 
dasar sifat-sifat suatu kebisingan yang 

ditentukan oleh jenis kebisingan itu sendiri, 

frekuensi, serta intensitasnya.Perasaan 
terganggu atau melemahnya semangat kerja 
yang disebabkan oleh kebisingan ini dapat 
menyebabkan terganggunya pelaksanaan 
kerja serta penurunan pencapaian hasil 

kerja (Sriwahyudi dkk, 2014). Menurut 
Gabriel (2011) sembilan puluh sembilan 
persen (99%) lokasi bising berada di kota, 
sedangkan satu persen (1%) berada di 

pedesaan. Lokasi kebisingan di daerah 
perkotaan yaitu di tempat keramaian, lalu 

lintas yang hiruk pikuk, serta pabrik dan 
pembangkit listrik tenaga diesel.Kepadatan 
lalu lintas di wilayah perkotaan menjadi 
permasalahan lingkungan yang dapat 
menyebabkan pencemaran suara ataupun 

kebisingan yang mengganggu aktivitas 
manusia disekitar. 
 
Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota 

besar di Pulau Sumatra dengan 

pertambahan penduduk yang cukup tinggi, 
hal ini terlihat dari peningkatan jumlah 
penduduk dari tahun 2012 ke tahun 2013 
yaitu sebesar 34.473 jiwa atau 3,567% 

dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 
sebanyak 964.558 jiwa dan pada tahun 
2013 sebanyak 999.031 jiwa (BPS Kota 
Pekanbaru, 2014). Kepadatan wilayah 

perkotaan di Pekanbaru juga semakin 
meningkat dengan adanya peningkatan 
pemanfaatan lahan kosong yang telah 
dijadikan bangunan-bangunan seperti 
perumahan, pertokoan, dan lain lain. 

Peningkatan jumlah penduduk ini menjadi 
salah satu faktor penunjang meningkatnya 
penggunaan alat transportasi darat. Menurut 
data yang bersumber dari Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru dalam buku 
Pekanbaru dalam angka, jumlah kendaraan 
bermotor di kota Pekanbaru mengalami 
peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 
yaitu dari 424.188 unit menjadi 465.982 

unit. Peningkatan jumlah kendaraan 
bermotor tentu saja seiring dengan 
meningkatnya kepadatan lalu-lintas di kota 

Pekanbaru. Kondisi lalu-lintas yang hiruk 

pikuk karena padatnya aktivitas kendaraan 
menyebabkan terjadinya kebisingan. 
Peningkatan intensitas kebisingan 
menyebabkan perlunya dilakukan 
pengukuran tingkat kebisingan di kota 

Pekanbaru khususnya Kecamatan 
Pekanbaru Kota sebagai salah satu 
kecamatan dengan kepadatan penduduk 
yang cukup besar yaitu 11.885,84 jiwa/km2 
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(BPS Kota Pekanbaru, 2013). Data tingkat 
kebisingan yang diukur menggunakan alat 

Sound Level Meter (SLM) kemudian 
diproses dengan mengunakan program 
komputer “surfer 11” sehingga menjadi 
sebuah peta kontur tingkat kebisingan pada 
daerah pengukuran tersebut. Pada tulisan 

ini dilakukan penelitian tentang tingkat 
kebisingan dikota pecanbaru melalui 
pembuatan peta kontur kebisingan (noise 

map) di Kecamatan Pekanbaru kota dalam 

bentuk 2-Dimensi dan 3-Dimensi pada 

pagi, siang, dan sore hari. 

 

 

Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen untuk mendapatkan peta kontur 
kebisingan di Kecamatan Pekanbaru Kota 
dalam tiga zona waktu yaitu pagi hari, siang 
hari, dan sore hari.penelitian ini diawali 

dengan penentuan lokasi penelitian yang 
dilakukan di Kecamatan Pekanbaru Kota. 
Lokasi pengukuran kebisingan pendahuluan 

kemudian ditentukan di suatu titik 
pengukuran. Pengukuran tingkat kebisingan 

pendahuluan dilakukan dengan mengukur 
tingkat kebisingan selama satu minggu 
penuh mulai hari senin sampai dengan 
minggu pada rentang waktu yang telah 

dibagi menjadi 3 bagian yaitu pagi hari, 
siang hari, dan sore hari yaitu pukul 07.00 
WIB sampai dengan 09.00 WIB, 11.00 
WIB sampai dengan 13.00 WIB, dan 16.00 
WIB sampai dengan 18.00 WIB. Data 

tingkat kebisingan pendahuluan tersebut 

kemudian diamati pada hari apa sajakah 
diantara hari senin, selasa, rabu, kamis, 
jumat, sabtu, dan minggu yang memiliki 

perbedaan tingkat kebisingan ≤ γ dBA. 
Pengamatan ini dibutuhkan untuk 
penentuan hari yang dapat digunakan 
sebagai waktu pengukuran, sehingga 

dengan syarat SPL ≤ γ dBA dapat 
diasumsikan bahwa sumber kebisingan 
hampir sama. 

Setelah penentuan hari pengukuran, maka 
ditentukan titik-titik pengamatan 

berdasarkan metode grid dengan jarak antar 
titik sebesar 200 meter.Rentang waktu 
pengukuran tingkat kebisingan dibagi atas 
tiga bagian yaitu untuk pagi, siang, dan sore 
hari. Pengukuran pada pagi hari dilakukan 

pada pukul 07.00 WIB sampai dengan 
08.00 WIB, siang hari pada pukul 11.00 
WIB sampai dengan 12.00 WIB, sedangkan 
pada sore hari pukul 16.00 WIB sampai 

dengan 17.00 WIB. Pengukuran tingkat 

kebisingan dilakukan menggunakan Sound 

Level Meter (SLM) dengan pengukuran 
setiap 5 detik selama 1 menit pada tiap titik 
yang telah ditentukan dengan menggunakan 

tripod pada ketinggian 10 meter. 
 
Data tingkat kebisingan yang telah 
didapatkan tersebut kemudian dirata-

ratakan untuk setiap titik pada setiap 
rentang waktu.Tingkat kebisingan rata-rata 
pada setiap titik kemudian di-input ke 
software Surfer sesuai dengan titik 
koordinatnya masing-masing. Berdasarkan 

data tersebut maka dihasilkan peta kontur 
kebisingan dari Kecamatan Pekanbaru Kota 
pada pagi, siang, dan sore hari yang akan 
dipaparkan dalam bentuk 2D dan 3D. Peta 

Kontur yang dihasilkan tersebut kemudian 
dianalisa dan ditarik kesimpulan dan 
sarannya. 
 
 

Hasil Dan Pembahasan 

 
Pengukuran tingkat kebisingan dimulai 

dengan menentukan titik pengamatan untuk 

data pendahuluan yaitu pada Jalan 
Diponegoro yang berada pada kawasan 
Kecamatan Pekanbaru Kota. Pengukuran 
data pendahuluan dilakukan selama satu 
minggu pada waktu yang telah dibagi 

menjadi tiga rentang yaitu: pagi hari (pukul 
07.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB), 
siang hari (pukul 11.00 WIB sampai 
dengan 13.00 WIB), dan sore hari (pukul 
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16.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB). 
Hasil pengukuran tingkat kebisingan 

pendahuluan di Jalan Diponegoro kemudian 
di plot dalam bentuk grafik seperti pada 
Gambar 1. 
 

 
 
Gambar 1. Grafik tingkat kebisingan di 

Jalan Diponegoro Pekanbaru 

 
Berdasarkan data pendahuluan selama satu 

dBA sebagai asumsi bahwa sumber 

kebisingan yang dihasilkan memiliki 

tingkat kebisingan hampir sama. Hasil 
pengukuran ditunjukkan pada Gambar 1. 
 
Pada Gambar 1 dapat dilihat secara garis 

besar bahwa tingkat kebisingan pada jam-
jam pengukuran yang telah dilakukan 
cenderung menurun. Data yang ditunjukkan 
pada Gambar 1 tersebut dapat menunjukkan 

bahwa berdasarkan syarat yang telah 

ditentukan yaitu SPL ≤ γ dBA maka 
pengukuran dapat dilakukan pada hari 
Senin sampai Jumat, namun untuk 

meningkatkan keakuratan data maka 

pengukuran hanya dilakukan pada hari 
Senin sampai Kamis. Pengukuran pada hari 
Jumat tidak dilakukan karena jam 
pengukuran pada siang hari merupakan 
waktu sholat Jumat, sehingga tidak dapat 

mewakili tingkat kebisingan pada siang hari 
secara umum, begitu juga dengan 
pengukuran pada hari Sabtu dan Minggu 

tidak dapat dilakukan karena tidak 

memnuhi syarat SPL ≤ γ dBA. 
Untuk menentukan waktu pengukuran yang 

memenuhi syarat SPL ≤ γ dBA sebagai 
asumsi bahwa sumber kebisingannya 
adalah hampir sama. Pengukuran pada pagi 
hari untuk rentang 07.00 sampai dengan 

08.00 WIB memiliki SPL lebih kecil 

daripada rentang waktu 08.00 sampai 
dengan 09.00 WIB. Pengukuran pada pukul 
07.00 sampai dengan 08.00 WIB 

menunjukkan SPL = 0.5 dBA sementara 

pada pukul 08.00 sampai dengan 09.00 

WIB menunjukkan SPL = 1,1 dBA, 

sehingga dapat ditentukan bahwa 
pengukuran pada pagi hari dilakukan pada 
pukul 07.00 sampai dengan 08.00 WIB. 

Pengukuran pada siang hari kembali 
ditinjau pada pukul 11.00 sampai dengan 

12.00 WIB memiliki SPL=1,7 dBA 

sementara pada pukul 12.00 sampai dengan 

13.00 WIB memiliki SPL = 2,6 dBA, 

maka pengukuran untuk siang hari 

dilakukan pada pukul 11.00 sampai dengan 

12.00 WIB.  
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Gambar 2Nilai tingkat kebisingan rata-rata 
pada (a) pagi hari dan (b) sore 
hari berdasarkan titik koordinat 
pada Kecamatan Pekanbaru Kota 

 
Pengukuran pada sore hari dilakukan pada 
rentang waktu pukul 16.00 sampai dengan 

dBA yang lebih kecil dari pengukuran 

pukul 17.00 sampai dengan 18.00 WIB 

pengukuran rata-rata tingkat kebisingan 
dari semua titik ini kemudian dimasukkan 

pada Peta Kecamatan Pekanbaru kota 
sesuai dengan titik koordinatnya masing-
masing seperti pada gambar berikut. 
 
Rata-rata tingkat kebisingan yang telah 

diukur pada setiap titik baik pada pagi hari, 
siang hari, maupun sore hari kemudian di 
input menggunakan software Surfer 11 
sehingga menghasilkan peta kontur seperti 

Gambar 3. Gambar 3 menunjukkan tingkat 
kebisingan rata-rata berdasarkan 

pengukuran pada hari Senin sampai Kamis 
dalam rentang waktu pukul 07.00 sampai 
dengan 08.00 WIB untuk pengukuran pagi 
hari, dan 16.00 sampai dengan 17.00 WIB 
untuk pengukuran sore hari. Pengukuran 

tingkat kebisingan untuk Kecamatan 
Pekanbaru Kota dibagi menjadi beberapa 
kawasan diantaranya: kawasan 
perdagangan dan jasa, kawasan perumahan, 

kawasan pemerintahan dan perkantoran, 

serta kawasan rumah sakit, sekolah, dan 
tempat ibadah. Pada Gambar 3 dapat dilihat 
pada kawasan perdagangan dan jasa pada 
pagi hari memiliki tingkat kebisingan 

minimum 62,1 dBA dan maksimum 78,7 
dBA dengan rata-rata tingkat kebisingan 
sebesar 70,9 dBA, sementara pada sore hari 
rata-rata tingkat kebisingan kembali naik 

menjadi 69,3 dBA dengan nilai minimum 
49,6 dBA dan maksimum 75,4 dBA. 
 
Pada kawasan perdagangan dan jasa, 
tingkat kebisingan pada pagi hari memiliki 

nilai yang paling tinggi.Tingginya nilai ini 
dikarenakan aktivitas perdagangan yang 
cukup ramai pada pagi hari. Tingkat 
kebisingan ini kemudian menurun pada 

siang hari, kemudian naik kembali akan 
tetapi tidak terlalu tinggi nilainya. Tingkat 
kebisingan pada sore hari yang tidak terlalu 
tinggi dapat dikarenakan aktivitas pada 
perdagangan dan jasa telah berakhir pada 

sore hari. Rata-rata tingkat kebisingan pada 
pagi, dan sore hari di kawasan perdagangan 
memenuhi baku mutu tingkat kebisingan 

pada kawasan tersebut yaitu senilai 70,0 

dBA. 
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Gambar 3. Peta kontur tingkat kebisingan 

rata-rata di Kecamatan 
Pekanbaru Kota pada (a) pagi 
hari  (b) sore hari dalam bentuk 
2-Dimensi 

 
Kawasan perumahan untuk Kecamatan 
Pekanbaru Kota memiliki nilai tingkat 
kebisingan yang cukup rendah, pada pagi 

hari kebisingan rata-ratanya sebesar 68,4 
dBA dengan nilai minimum 47,4 dBA dan 
nilai maksimum 79,0 dBA. Pada sore hari 
kebisingan rata-rata kembali meningkat 

menjadi 68,6 dBA dengan nilai minimum 
47,7 dBA dan maksimum 77,7 dBA. Dapat 
dilihat bahwa perbedaan tingkat kebisingan 

untuk pagi hari, siang hari, dan sore hari 
tidak terlalu tinggi nilainya untuk kawasan 

perumahan.Hal ini dapat dikarenakan 
sedikitnya aktivitas yang terjadi di kawasan 
perumahan.Tingkat kebisingan pada pagi 
hari dan sore hari yang lebih tinggi 
daripada siang hari dapat dikarenakan 

aktivitas berangkat dan kembali dari 
berbagai macam aktivitas masing-masing. 
Rata-rata tingkat kebisingan pada kawasan 
perumahan senilai 68,1 ini berada diatas 

baku mutu tingkat kebisingan untuk 

kawasan perumahan yang telah ditetapkan 
yaitu senilai 55,0 dBA. 
 
Pada kawasan pemerintahan dan 

perkantoran di Kecamatan Pekanbaru Kota 
memiliki tingkat kebisingan diatas baku 
mutu yang telah ditentukan KepMen LH 
yang telah ditetapkan yaitu senilai 60 

sampai dengan 65 dBA. Pada pagi hari 
tingkat kebisingannya memiliki nilai 
minimum 62,1 dBA dan nilai maksimum 
79,0 dBA dengan rata-rata tingkat 
kebisingan sebesar 71,9 dBA, kemudian 

naik kembali menjadi 71,4 dBA dengan 
nilai minimum 60,4 dBA dan nilai 
maksimum 77,7 dBA pada sore hari. 
Tingkat kebisingan yang cukup tinggi ini 

dapat disebabkan oleh padatnya aktivitas 
pada jalan raya. Kepadatan arus lalu lintas 
di jalan raya ini juga dapat semakin 
meningkat karena lokasi perkantoran yang 
berdekatan. 

 
Tinjauan pada lingkungan kegiatan seperti 
rumah sakit, sekolah dan tempat ibadah 

memiliki tingkat kebisingan rata-rata yang 

paling tinggi bila dibandingkan dengan 
kawasan lainnya, terlihat dari rata-rata 
kebisingan pagi hari sebesar 73,8 dBA 
dengan nilai minimum 50,9 dan nilai 
maksimum 78,8 dBA, sementara untuk sore 

hari nilai minimumnya sebesar 51,8 dBA 
dan nilai maksimum 78,1 dBA dengan 
tingkat kebisingan rata-rata yang naik 
menjadi 74,1 dBA. Tingkat kebisingan rata-
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rata pada kawasan lingkungan kegiatan 
yang cukup tinggi ini tentu saja berada 

diatas baku mutu tingkat kebisingan untuk 
lingkungan kegiatan yaitu senilai 55,0 dBA. 
Letak geografis dari beberapa objek seperti 
tempat ibadah, rumah sakit, dan sekolah 
yang terlalu dekat dapat menjadi penyebab 

tingginya tingkat kebisingan pada daerah 
tersebut.Menumpuknya berbagai macam 
aktivitas masyarakat baik pada tempat 
ibadah, rumah sakit maupun sekolah 

mengakibatkan peningkatan tingkat 

kebisingan pada kawasan tersebut. 
 
Gambar 3 menunjukkan peta kontur dalam 
bentuk 2 dimensi hasil keluaran dari Surfer 

11 berdasarkan data kebisingan rata-
rata.Perubahan warna pada peta kontur 
tersebut menunjukkan tingkat 
kebisingannya masing-masing.Tingkat 

kebisingan tertinggi sampai tingkat 
kebisingan terendah ditunjukkan mulai dari 
warna merah tua, merah, biru tua, biru, 
hijau tua, hijau dan kuning.Peta kontur pada 
pagi hari, dan sore hari tersebut memiliki 

perbedaan yang sangat signifikan. Salah 
satu perbedaan pada ketiga peta kontur 
tersebut dapat dilihat dari kawasan rumah 
sakit, sekolah, dan tempat ibadah pada 

Gambar 3 yang menunjukkan kawasan 
dengan zona berwarna merah tua yang 
cukup luas. Kawasan perkantoran dan 
pemerintahan yang memiliki rata-rata 
sekitar 70,0 dBA sampai 71,0 dBA juga 

ditunjukkan dalam kawasan yang memiliki 
zona berwarna biru muda dan biru tua yang 
cukup luas. Berbeda dengan kawasan 

perumahan yang memiliki rata-rata tingkat 

kebisingan yang cukup dekat baik pada 
pagi hari, maupun sore hari, dapat dilihat 
dari warna dan bentuk dari kedua kontur 
yang tidak mengalami banyak perubahan. 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pengolahan data yang telah dilakukan dapat 
diambil beberapa kesimpulan, antara lain: 

Tingkat kebisingan rata-rata pada 
Kecamatan Pekanbaru Kota memiliki nilai 

yang cukup tinggi. Tingkat kebisingan 
untuk kawasan rumah sakit, sekolah, dan 
tempat ibadah sebesar 73,7 dBA. Kawasan 
perkantoran, perdagangan dan jasa, serta 
perumahan secara berturut-turut memiliki 

nilai kebisingan sebesar 71,2 dBA; 69,6 
dBA dan 68,1 dBA. 
 
Beberapa kawasan pada pada Kecamatan 

Pekanbaru Kota memiliki tingkat 

kebisingan melebihi Baku Mutu Tingkat 
Kebisingan yang telah ditetapkan oleh 
KepMen LH No. 48/MENLH 11/1996. 
Kawasan perumahan, perkantoran, serta 

kawasan rumah sakit, sekolah dan tempat 
ibadah memiliki tingkat kebisingan diatas 
baku mutu, sementara kawasan 
perdagangan dan jasa pada Kecamatan 

Pekanbaru Kota telah memenuhi baku mutu 
tingkat kebisingan yang telah ditentukan. 
Berdasarkan kebisingan tertinggi dan 
terendah pada setiap rentang waktu, maka 
tingkat kebisingan tertinggi untuk pagi hari 

senilai 79 dBA terletak pada kawasan 
perkantoran, pada siang dan sore hari 
senilai 77,5 dBA dan 78 dBA terletak pada 
lingkungan kegiatan. Tingkat kebisingan 

terendah pada pagi hari senilai 47,4 dBA di 
kawasan perumahan, pada siang hari senilai 
46,2 dBA di kawasan perdagangan dan 
pada sore hari senilai 47,7 dBA di kawasan 
perumahan. 
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ABSTRAK 

 
Sebuah sistem spektroskopi fluoresensi klorofil yang ekonomis, tidak merusak, dan efisien perlu 
dikembangkan untuk mendeteksi gejala-gejala awal dari efek lingkungan terhadap tanaman.Pada 
penelitian ini, sistem tersebut dibangun mengunakan dua LED dan 2 laser dioda dengan panjang 
gelombang berbeda sebagai sumber cahaya pengeksitasi dan kamera CMOS sebagai detektor 
cahaya.Sistem ini digunakan untuk mendeteksi pengaruh variasi intensitas sinar matahari pada tanaman 
bayam jenis Amaranthus tricolor. Tanaman bayam tersebut diberi 3 perlakuan variasi intensitas matahari 
yaitu 90 %, 40%, 32 % setelah pertumbuhan hari ke 10 mengunakan pelindung dari beberapa lapisan 
plastik dan paranet. Sampel daun dibawa ke laboratorium untuk diteliti setelah hari ke 10 dan 18 
perlakuan. Intensitas Fluoresensi dari daun diwakili oleh nilai RGB values yang diperoleh mengunakan 
program ImageJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas fluoresensi daun lebih besar pada hari 
ke 10 dibanding hari ke 18 karena daun kehilangan klorofil setelah melewati masa panen. Panjang 
gelombang laser dioda dan LED yang memberikan perbedaan yang berarti antara 680 nm untuk LED dan 
780 nm untuk laser dioda pada perlakuan hari ke 10.Perbedaan intensitas fluoresensi antara daun dengan 
perlakuan 90% and 32 % intensitas cahaya matahari, untuk kedua panjang gelombang tersebut, masing – 
masing adalah 24.3 % and 29 %.   
  
Kata Kunci: Bayam Amaranthus tricolor L., spektroskopi pencitraan fluoresensi klorofil, Kamera 

CMOS, variasi intensits matahari, ImageJ  
 
 

ABSTRACT 

 
A low cost, nondestructive, and efficient system of laser induced chlorophyll fluorescence spectroscopy 
is needed to detect early symptoms of environmental stresses on plants. In this research, the system has 
been built using 2 LEDs and 2 diode lasers each with two different wavelengths as excitation light 
sources and a CMOS camera as a light detector. The sistem has been applied to detect the effect of three 
sunlight intensity variations on the plant of Amaranthus tricolor spinach after 10 days of growth. The 
variations of sunlight were 90 %, 40%, 32 % using some plastic and dark net covers. The detached leaf 
samples were taken for investigation after 10 days and 18 days treatments. The fluorescence intensities 
were represented by the maximum intensities of RGB values of the detached leaf images processed by 
ImageJ software.  The research results showed that the fluorescence intensities were higher at 10 day than 
at 18 day treatment. This could be due to loss in chlorophyll content. At 10 day treatment, for the three 
sunlight variations, 680 nm LED and 780 nm diode laser presented significant differences.  The 
differencies in fluorescence intensities between 90% and 32 % sunlight intensity treatments for both laser 
wavelengths were 24.3 % and 29 % respectively.  
 

Keywords: Amaranthus tricolor L. spinach, CMOS camera, chlorophyll fluorescence spectroscopy 
imaging, sunlight intensity variation, ImageJ 
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Pendahuluan 

 

Tanaman pangan dan buah merupakan 
komoditas pertanian Indonesia yang sangat 
penting. Namun, beberapa masalah dapat 
menurunkan produktifitas tanaman pangan 

dan buah tersebut. Masalah-masalah 
tersebut antara lain adalah gangguan pada 

tanaman karena beberapa hal seperti 

penyakit tanaman, hama, dan kondisi 
lingkungan. Masalah –masalah yang 
dijumpai pada tanaman buah adalah 

serangan penyakit pada buah, masalah 

penyortiran pada waktu panen, dan proses 
penyimpanan dan penyortiran buah pada 
saat distribusi. Usaha-usaha dalam 
penyelesaian masalah-masalah ini sangat 
diperlukan.   

 
Usaha-usaha penyelesaian permasalahan 
yang terjadi pada tanaman  karena penyakit 
dan pengaruh lingkungan telah banyak 
dilakukan. Monitoring tanaman jarak jauh 

(remote sensing) dan deteksi dini (early 

detection) terhadap gejala-gejala penyakit 
atau stres karena kondisi lingkungan pada 
tanaman pangan  terutama pada tanaman-

tanaman perkebunan yang luas sedang 
dikembangkan. Deteksi ini diperlukan agar 
penyakit atau stres dapat diketahui lebih 
cepat sehingga tidak meluas dan tindakan 
pencegahan yang tepat dapat dilakukan. 

Cara tradisional  untuk deteksi penyakit dan 
strees karena kondisi lingkungan dilakukan 
melalui survey lapangan dan uji 
laboratorium, meskipun  lebih akurat 

namun  memiliki beberapa kelemahan yaitu 

memerlukan waktu yang lama dan biaya 
yang tinggi. Metode yang lebih cepat, 
efisien, dan ekonomis diperlukan.  
     Spektroskopi fluoresensi klorofil adalah 

salah satu metode deteksi dini yang 
menjanjikan karena tanaman hijau 
mempunyai klorofil pada daunnya. Klorofil 
ini  menyerap cahaya matahari melaui 

proses fotosintesa kemudian digunakan 
sebagian besar untuk reaksi kimia  

(fotokimia) pembentukan makanan, sisanya 
dikeluarkan dalam bentuk panas dan cahaya 

emisi yang disebut fluoresensi klorofil. 
Setiap tanaman mempunyai fluoresensi 
yang unik sesuai dengan keadaan yang 
terjadi pada tanaman tersebut. Dengan 
mendeteksi spektrum fluoresensi ini, 

penandaan simptom penyakit tanaman dan 
stres karena lingkungan dapat 
dilakukan.Maxwell dkk (2000). 
 

Pada penelitian ini, sistem spektroskopi 

fluoresensi klorofil mengunakan pencitraan 
kamera CMOS dibangun yang terdiri dari 
dua jenis sumber cahaya yaitu LED dan LD 
dengan panjang gelombang berbeda, 

beberapa komponen optik, sampel daun 
bayam, dan kamera CMOS sebagai detektor 
cahaya. Sistem ini digunakan untuk 
menganalisa korelasi atau hubungan antara 

spektrum fluoresensi yang dihasilkan daun 
bayam ketika dikenai cahaya LED dan LD 
dengan perlakuan variasi intensitas cahaya 
matahari pada tanaman bayam selama 10 
dan berturut-turut sampai 18 hari. Daun 

bayam yang mendapat perlakuan variasi 
sinar matahari dibawa ke Laboratorium, 
didiamkan selama 30 menit dalam kotak 
hitam, kemudian dieksitasi dan dideteksi 

hasil perlakuannya dengan menyinari daun 
mengunakan cahaya LD atau LED. 
Fluoresensi dari daun setelah disinari 
direkam oleh kamera CMOS kemudian 
dianalisa mengunakan software imageJ.  

Pengaruh panjang gelombang cahaya LED 
dan LD juga dianalisa untuk melihat 
keefektifan sistem. 

 

 

Metode Penelitian 
 

Metode Penelitian yang digunakan adalah 
metode ekperimen. Pada penelitian ini, 

sebuah sistem optik seperti pada Gambar 1 
dibangun yang terdiri dari sumber cahaya 
LED dan laser, power supply untuk LED 
dan laser dioda (LD), kamera CCD, 
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perangkat komputer dan software pengolah 
citra (imageJ).Jarak dari  sumber cahaya ke 

daun adalah 28,0 cm, sementara jarak dari 
daun ke kamera 32,3 cm. Sinar yang 
mengenai daun dan sinar yang mengenai 
kamera membentuk sudut 30o. Sampel yang 
digunakan adalah tanaman bayam jenis 

Amaranthus tricolor L. atau bayam cabut 
yang diberi perlakuan intensitas sinar 
matahari yang berbeda mengunakan plastik 
dan paranet.  Tanaman bayam yang 

berumur 10 hari yang merupakan hasil 

pembenihan oleh petani dari sentra 
perkebunan dimasukkan ke polibag yang 
berisi tanah, pupuk, dan air  secukupnya, 
rak untuk tempat tanaman beserta tenda 

yang dapat dibuka tutup dan dapat dipasang 
paranet. Alasan praktis pengunaan bayam 
sebagai sampel adalah karena pertumbuhan 
bayam yang cukup cepat.Pada penelitian 

ini, variasi intensitas matahari dibuat tiga 
variasi mengunakan satu lapisan plastik 
untuk setiap variasi agar tanaman terhindar 
dari air hujan dan beberapa lapisan paranet 
untuk membatasi sinar matahari.Lima 

polibag tanaman bayam diletakkan pada rak 
kayu untuk setiap variasi naungan atau 
variasi intensitas matahari. 
 

 

 

Gambar 1.  Skema Penelitian Spektroskopi 
Fluoresensi (tampak atas). 

 

Setelah daun bayam diberi perlakuan 
selama 10 hari (20 hari masa tanam) 
mengunakan penutup plastik dan paranet, 
pengambilan data dimulai. Daun ketiga  
dari bawah dari setiap batang dipetik, 

sebanyak lima buah yang mewakili lima 

polibag dalam setiap naungan,  didiamkan 
selama 30 menit di dalam kotak hitam agar 

pengaruh cahaya matahari telah direlaksasi 
semuanya oleh molekul-molekul klorofil. 
Daun kemudian diletakkan pada penyangga 
berwarna hitam dan disinari oleh cahaya 
dari LED atau LD. Panjang gelombang dan 

daya keluaran masing-masing  LED dan LD 
yang digunakan adalah LED 525 nm  7 
mW, LED 680 nm 4,5 mW, laser dioda  
532 nm 5 mW, laser dioda 780 nm  20 mW. 

Setiap  Cahaya LED yang mengenai daun 

tidak perlu diperbesar mengunakan lensa 
karena sinarnya sudah divergen, sementara 
cahaya LD memerlukan sebuah lensa 
konvex. Filter ND (Neutral Density) 

digunakan untuk mengurangi daya cahaya 
yang mengenai daun. Lensa konvek 
berfungsi menyebarkan cahaya LED agar 
mengenai permukaan daun dengan luas 

daerah cukup besar. Cahaya LED/LD 
kemudian mengenai daun.setelah beberapa 
detik, fluoresensi yang dipancarkan atau 
cahaya yang dipantulkan oleh daun 
difokuskan ke kamera CMOS oleh lensa 

kamera. Gambar yang berisi informasi 
fluorosensi cahaya direkam  oleh software 
perekam gambar yang ada untuk kamera 
tersebut. File yang disimpan dapat berupa 

file BMP yang selanjutnya diproses oleh 
software ImageJ.  Pengukuran dilakukan 
lagi setelah tanaman mendapat perlakuan 
selama 18 hari. 
 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Penelitian aplikasi pencitraan spektroskopi 

fluoresensi untuk menentukan korelasi atau 
hubungan antara perlakuan intensitas 
matahari terhadap intensitas fluoresensi 
klorofil pada daun bayam dilakukan 
melalui beberapa tahap.Pembenihan dan 

pembibitan bayam pada polibag dilakukan 
oleh petani bayam yang telah 
berpengalaman.Gambar 2 adalah contoh 
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tanaman bayam Amaranthus Tricolor L. 

dalam polibag. 

 

 
 
Gambar 2.  Tanaman Bayam Amaranthus 

Tricolor L. yang diberi 

perlakuan 

 
Perlakuan pada bayam dimulai setelah 
bayam  berumur 10 hari pertumbuhan, 
bayam mulai diberi perlakuan dengan 

perbedaan intensitas cahaya. Intensitas 
cahaya yang diberikan terdiri dari 3 variasi, 
yaitu 32%, 40 %, dan 90%.  Perbedaan 
intensitas matahari dilakukan mengunakan 
satu lapisan pelindung  plastik untuk setiap 

variasi dan beberapa lembar paranet. Tiga 
variasi tersebut diperoleh dengan pelindung 

hanya satu lapisan plastik tanpa paranet P 
(90%), plastik plus satu lapisan paranet P1 

(40%) dan satu lapisan plastik tambah 2 
lapisan paranet P2 (32 %) dibanding 
intensitas matahari tanpa pelindung yaitu 
rata-rata 520,0 W/m2selama 10 hari 
pengukuran. Intensitas matahari diukur 

setiap hari pada jam 12 siang mengunakan 
sebuah Luxmeter terkalibrasi.Lima sampel 
(polibag)tanaman disediakanuntuk setiap 
perlakuan variasi intensitas matahari. 

 

Tabel 1.  Contoh dari Citra Daun dan Plot 

RGB dari Program ImageJ 
 

 

Tabel 1 adalah contoh dari gambar daun 
mengunakan LED hijau (525 nm) dan 

merah (680 nm) beserta plot warna RGB 
(Red Green dan Blue) serta distribusi nilai 
intensitasnya. Nilai intensitas yang 
dibandingkan adalah nilai intensitas 
maksimum dari tiga komponen warna 

tersebut.Nilai intensitas fluoresensi yang 
ditampilkan adalah nilai rata-rata dari 5 
daun untuk setiap naungan. 

 
 
Gambar 3.  Variasi intensitas fluoresensi 

terhadap  tiga variasi 

intensitas matahari  P (90%), 
P1 (40%), dan P2 (32%) 

setelah 10 hari perlakuan 
dideteksi mengunakan 4 jenis 
sumber cahaya. 

 

Gambar 3 memperlihatkan intensitas 
fluoresensi maksimum pada daun bayam 
yang menggunakan 3 jenis naungan, 1 
lapisan plastik memberikan 90 % (P) 
intensitas matahari dibanding tanpa plastik, 

naungan plastik plus paranet memberikan 
dua variasi yaitu P1 (40%) dan P2 (32%). 

Intensitas fluoresensi maksimum diwakili 
oleh intensitas maksimum dari komponen 

RGB untuk setiap gambar daun setelah 
disinari cahaya LD atau LED. Perbedaan 
sifat fisika tanaman bayam yang mengalami 
perlakuan variasi intensitas cahaya matahari 
selama 10 hari, dapat dilihat dari Intensitas 

fluoresensi maksimum yang berbeda ketika 
daunnya disinari cahaya LD dan LED 
dilaboratorium. Pada eksperimen ini, 

Treatment 
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Intensitas fluoresensi sedikit lebih tinggi 
pada tanaman bayam yang tumbuh 

menggunakan naungan plastik dengan 
paranet (P1 dan P2), dibanding naungan 
hanya lapisan plastik (P) kecuali pada 
cahaya eksitasi Laser 532 nm.Pada LD 532 
nm, perlakuan P memberi intensitas yang 

lebih tinggi.Ini dapat disebabkan oleh 
kandungan klorofil daun dibawah naungan 
paranet lebih besar, yang dapat dilihat dari 
ukuran daun yang lebih besar.Namun, 

pengambilan 5 sampel daun untuk setiap 

naungan dengan ukuran yang bervariasi 
juga dapat mempengaruhi hasil. 
 
Pendeteksian perbedaan perlakuan variasi 

matahari mengunakan cahaya eksitasi LD 
dan LED yaitu dengan mengamati 
intensitas fluoresensi yang dihasilkan dapat 
dilihat pada Gambar 3. Panjang gelombang 

yang digunakan memberikan hasil yang 
berbeda.Panjang gelombang yang 
memberikan perbedaan yang berarti adalah 
LED 680 nm dan LD 780 nm pada 
perlakuan hari ke 10.Perbedaan intensitas 

fluoresensi antara daun dengan perlakuan 
90% and 32 % intensitas cahaya matahari, 
untuk kedua panjang gelombang tersebut, 
masing – masing adalah 24.3 % and 29 %.   

 
Tabel 2.  Intensitas Fluoresensi  pada 

pengambilan hari ke 18 
 

Sumber 

Cahaya 

Intensitas Fluoresensi Maksimum 

(a.u) 

P P1 P2 

LED 

525 nm 

104.7435 106.3516 157.5866 

Laser 

532 nm 

196.4264 176.0065 159.3275 

LED 

680 nm 

50.5137 46.8783 49.7012 

Laser 

780 nm 

19.5046 27.0579 19.3353 

 

 
 

Gambar 4.  Variasi intensitas fluoresensi 
terhadap tiga variasi intensitas 
matahari  setelah 18 hari 
perlakuan (28 hari tanam) 

dideteksi mengunakan 4 jenis 
sumber cahaya.  

 
Gambar 4 memperlihatkan intensitas 
fluoresensi maksimum untuk 3 perlakuan 

intensitas matahari setelah 18 hari 
perlakuan (28 hai pertumbuhan).Setelah 18 
hari perlakuan, intensitas fluoresensi untuk 
setiap panjang gelombang eksitasi menurun 

kecuali untuk panjang gelombang LED 525 

nm.Ini dapat disebabkan karena kandungan 
klorofil yang menurun dengan 
bertambahnya perlakuan. Namun pada hari 
ke 18, panjang gelombang 680 m dan 780 

nm tidak memberikan perbedaan sigifikan 
untuk ketiga pelakuan. Klorofil merupakan 
zat warna pada daun yang berfungsi 
menyerap cahaya matahari, klorofil 
mempunyai nilai absorbansi  dan 

fluoresensi yang tinggi pada dua daerah 
panjang gelombang yaitu panjang 

gelombang biru-hijau, dan merah-infra 
merah. Klorofil menyerap cahaya hijau 

lebih sedikit dibanding panjang gelombang 
yang lainnya Belasque dkk. (2008). 
 

Kesimpulan 

Sistem deteksi sederhana pengaruh 

perlakuan variasi intensitas matahari pada 
tanaman bayam telah dapat memperlihatkan 
perbedaan perlakuan dengan mengamati 



Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2016                                                                           ISBN : 978-979-792-691-5 

135 
 

intensitas fluoresensi dari daun yang 
disinari oleh 4 sumber cahaya dengan 

panjang gelombang berbeda.Panjang 
gelombang laser dioda dan LED yang 
memberikan perbedaan yang berarti antara 
680 nm untuk LED dan 780 nm untuk laser 
dioda pada perlakuan hari ke 10.Perbedaan 

intensitas fluoresensi antara daun dengan 
perlakuan 90% and 32 % intensitas cahaya 
matahari, untuk kedua panjang gelombang 
tersebut, masing – masing adalah 24.3 % 

and 29 %.  Proses fluoresensi oleh daun 

adalah proses yang sangat komplek, 
penelitian ini adalah studi awal pengunaan 
cahaya laser dan LED untuk deteksi 
penyakit atau pengaruh lingkungan pada 

tanaman. Proses fluoresensi adalah proses 
yang sangat cepat yaitu dalam ukuran 
nanosekon,pengukuran mengnakan resolusi 
waktu (time resolved measurement) 

diperlukan. Disamping itu, untuk 
menghindari cahaya eksitasi memasuki 
kamera dan untuk mengukur panjang 
gelombang fluoresensi, filter long pass dan 
filter warna, serta spektrometer emisi 

diperlukan. 
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ABSTRAK 

 
Telah dilakukan sintesis dan karakterisasi struktur kristal dan sifat magnetik magnet stronsium ferit 
(SrO.6Fe2O3). Hematit (Fe2O3) disintesis dari pasir besi Batang Sukam Kabupaten Sijunjung Sumatera 
Barat melalui proses oksidasi dengan temperatur 700ºC selama 3,0 jam. Stronsium karbonat (SrCO3) 
diperoleh dari produk Merck dengan kemurnian lebih dari 99 %. Sintesis magnet stronsium ferit dibuat 
melalui proses solid-solid mixing dan disintering pada suhu 1000ºC selama 3,0 jam. Hasil karakterisasi 
difraksi sinar-X menunjukkan bahwa telah terbentuk single phase magnet stronsium ferit dengan struktur 
kristal heksagonal. Hasil pengukuran sifat magnet menunjukkan bahwa magnet stronsium ferit memiliki 
suseptibilitas magnetik rata-rata 266,7 × 10-8 m3/kg.  

 
Kata Kunci: magnet ferit stronsium , pasir besi, struktur kristal dan suseptibilitas magnetik. 
 

ABSTRACT 

 
The synthesis and characterization of the crystal structure and magnetic properties of strontium ferrite 
magnets (SrO.6Fe2O3) has been done. Hematite (Fe2O3) was synthesized from iron sand of Batang Sukam 
Sijunjung Sumatera Barat through oxidation process at the temperature of 700ºC for 3.0 hours. Strontium 
carbonate (SrCO3) was obtained from Merck product with a purity of more than 99%. Synthesis of 
strontium ferrite magnets was made through a process of solid-solid mixing and sintering at a 
temperature of 1000ºC for 3.0 hours. The characterization  results of  X-ray diffraction indicate that it has 
formed a single phase strontium ferrite magnets with a hexagonal crystal structure. The measurement 
result of the magnetic properties shows that the average magnetic susceptibility of strontium ferrite 
magnet is 266.7 × 10-8 m3 /kg. 

 
Keywords: strontium ferrite magnet, iron sand, crystal structure and magnetic susceptibility 
 

 

 

Pendahuluan 

 
Magnet permanen merupakan sebuah 
perangkat penyimpan energi.  Energi ini 

terbentuk ketika bahan tersebut pertama 
kali dimagnetisasi dan energi tersebut akan 
terus menetap di dalamnya.  Selain itu, 
energi dari magnet selalu tersedia untuk 
digunakan dan tidak terkuras habis oleh 

penggunaan yang berulang jika  

 
 

diperlakukan dengan benar.  Magnet 
permanen telah banyak digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari.  Magnet pada 
pengeras suara (loudspeaker) merupakan 

magnet yang sangat laris di pasaran karena 
digunakan pada radio, televisi, dan sistem 
suara lainnya.  Magnet lainnya yang juga 
laris di pasaran adalah magnet pada motor 
kecil.  Motor-motor tersebut biasanya 

digunakan pada mobil seperti untuk kipas 
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angin, pengatur tempat duduk dan jendela, 
penyapu kaca mobil dan lain-lain.  Magnet 

permanen yang digunakan pada motor yang 
sangat kecil yang biasanya terdapat pada 
komputer, printer dan scanner merupakan 
magnet yang berukuran kecil tetapi 
memliki kualitas yang tinggi. Jenis-jenis 

magnet permanen yang banyak di produksi 
adalah magnet baja, alnico (Al-Ni-Co), dan 
magnet ferit.  Magnet ferit merupakan 
magnet permanen yang banyak diproduksi 

karena bahan bakunya yang melimpah dan 

murah. Bahan dasar pembuatan magnet 

ferit adalah hematit (α-Fe O ) yang 

ditambah dengan zat aditif yaitu barium 

karbonat (BaCO ) atau stronsium karbonat 

(SrCO ).  Campuran hematit dan barium 

karbonat menghasilkan barium ferit 
(BaO.6Fe2O3) dan campuran hematit dan 
stronsium karbonat menghasilkan 

stronsium ferit (SrO.6Fe2O3).  Keduanya 
memiliki sifat-sifat yang hampir sama 
(Cullity dan Graham, 2009).   
 

Sintesis magnet ferit dapat dilakukan 

menggunakan beberapa metode seperti sol 

gel, kopresipitasi, pemaduan mekanik, 
metalurgi serbuk, dan solid-solid mixing. 
Metode solid-solid mixing memiliki proses 

yang lebih mudah dibandingkan metoda 
lain dan ekonomis karena tidak ada material 
yang terbuang selama pembuatan.  Produk 
yang dihasilkan dari metode ini sangat 

bergantung pada teknik pencampuran bahan 
yang digunakan dan temperatur yang 
digunakan pada proses sintering. Oleh 
karena itu metode ini banyak digunakan 

oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 

 
Hematit diperoleh dari proses oksidasi 

magnetit (Fe O ). Magnetit terdiri dari 

magnetit alami dan buatan.  Magnetit 
buatan memiliki harga yang mahal karena 
tingkat kemurniannya yang tinggi, 
sedangkan magnetit buatan dapat diperoleh 

secara gratis tetapi kemurniannya tidak 
terjamin.  Magnetit banyak terdapat di 

alam, salah satunya pada pasir besi.  Pasir 
besi merupakan salah satu sumber daya 

alam yang melimpah di Indonesia.  Pasir 
besi tersebut berasal dari pantai dan sungai 
(Yulianto dkk, 2002).  Indonesia memiliki 
sumber pasir besi melimpah dan dapat 
dimanfaatkan menjadi bahan baku 

pembuatan magnet ferit tersebut. 
 
Dengan mempertimbangkan jumlah pasir 
besi yang melimpah dan belum 

dimanfaatkan secara optimal, sementara 

peluang bahan tersebut diolah menjadi 
bahan industri terbuka lebar, maka dalam 
penelitian ini penulis akan melakukan 
kajian yang berorientasi pada pengolahan 

pasir besi menjadi magnet ferit.  Bahan ferit 
yang disintesis adalah stronsium ferit, 
dengan pertimbangan bahwa stronsium 
karbonat memiliki harga yang lebih murah 

dibandingkan dengan barium karbonat.  
Dan diharapkan stronsium ferit yang 
dihasilkan memiliki sifat magnetik yang 
lebih baik.  
 

Pasir besi yang digunakan pada penelitian 
ini merupakan pasir besi sisa pendulangan 
emas Batang Sukam Kabupaten Sijunjung.  
Alasan peggunaan pasir besi ini 

dikarenakan pasir besi tersebut memiliki 
nilai suseptibilitas yang relatif tinggi 
(Siregar dan Budiman, 2015). Disamping 
itu, pasir besi dari Batang Sukam ini telah 
digunkan untuk pembuat magnet Barium 

Ferit (Hayati dan Budiman, 2016). 
 
 

Metode Penelitian 
 

Adapun tahapan pada penelitian ini 
meliputi pemisahan mineral magnetik pasir 
besi, sintesis hematit, sintesis stronsium 
ferit, karakterisasi sampel dan analisis data. 

 
 
 



Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2016                                                                           ISBN : 978-979-792-691-5 

138 
 

A. Pemisahan Mineral Magnetik Pasir 

Besi 

 

Proses pemurnian sampel adalah sebagai 
berikut: 
1. Pasir besi dicuci menggunakan aquades 

sebanyak lima kali. 

2. Pasir besi yang telah dicuci dikeringkan 
di udara terbuka selama 24 jam. 

3. Pasir besi yang sudah kering kemudian 
dipisahkan menggunakan magnet 

permanen untuk memisahkan mineral 

magnetik dengan mineral non-magnetik. 
4. Mineral magnetik yang sudah diperoleh 

disaring dengan ayakan ukuran 100 
mesh karena mineral magnetik dengan 

ukuran di bawah 100 mesh memiliki 
sifat magnetik yang lebih baik 
dibandingkan ukuran di atas tersebut 
(Norman dan Budiman, 2016). 

 

B. Sintesis Hematit 

 

Serbuk magnetit (Fe O ) yang diperoleh 

pada langkah sebelumnya diambil sebanyak 

50 g lalu dioksidasi menggunakan furnace 
dengan temperatur 700 ºC ditahan selama 
3,0 jam untuk memperoleh hematit (α-

Fe O ) (Trilismana dan Budiman, 2014).  
Kemudian dilakukan uji X-ray Diffraction 

untuk memastikan bahwa hematit sudah 

terbentuk. 
 

C. Sintesis Stronsium Ferit 

 

Proses sintesis stronsium ferit adalah 
sebagai berikut: 

1. Hematit (α-Fe O ) hasil oksidasi 

sebanyak 17,00 g dicampur dengan 

stronsium karbonat (SrCO ) sebanyak 
3,00 g. Stronsium karbonat diperoleh 

dari produk Merck dengan kemurnian 
lebih dari 99%. 

2. Selanjutnya campuran kedua bahan 
tersebut digerus menggunakan lumpang 

dan alu selama 2,0 jam.  

3. Hasil gerusan di atas diambil sebanyak 
20 g kemudian dicampur dengan larutan 

PVA dan diaduk hingga rata lalu 
dibiarkan satu jam hingga terbentuk 
gumpalan kering.  Gumpalan tersebut 
lalu digerus hingga berbentuk serbuk 
yang dapat melewati ayakan 200 mesh.  

Larutan PVA ini dibuat dari 2,0 g 
serbuk PVA yang dilarutkan dengan 
aquades 20 ml dan dipanaskan pada 
temperatur 100ºC selama 1 jam sambil 

diaduk menggunakan magnetik stirrer 

hingga larutan menyatu dan menjadi gel.  
5. Hasil ayakan di atas diambil sebanyak 

1,00 g, lalu dilakukan kompaksi 
menggunakan alat pencetak pelet untuk 

membentuk sampel menjadi silinder 
dengan diamater 1,24 cm dan ketebalan 
0,5 cm. 

6. Sampel hasil kompaksi kemudian 

disintering dalam furnace pada 
temperatur 1000ºC selama 2 jam. 

 

D. Karakterisasi Sampel 

 

Karakterisasi sampel meliputi:  
1. Karakterisasi struktur kristal dengan 

menggunakan X-Ray Diffractometer 

(XRD). 

2. Karakterisasi sifat magnetik meliputi 
karakterisasi nilai suseptibilitas dengan 
menggunakan Bartington Susceptibility 

Meter dengan sensor MS2B 
menggunakan 15 arah pengukuran. 

 
 

Hasil dan Pembahasan 

 

Hasil difraktogram sinar-X mineral 
magnetik pasir besi Batang Sukam yang 
dioksidasi pada temperatur 700 ºC ditahan 
selama 3,0 jam dapat dilihat pada Gambar 
1. Berdasarkan ICDD (The International 

Centre for Difraction Data), bahwa bahwa 
puncak-puncak difraksi yang ditunjukkan 
oleh Gambar 1 berhimpit dengan puncak-
puncak fasa hematit (α-Fe2O3). Hal ini 
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menunjukkan bahwa serbuk mineral 
magnetik pasir besi Batang Sukam yang 

dioksidasi pada temperatur 700 ºC ditahan 
selama 3,0 jam menghasilkan fasa baru 
yaitu α-Fe2O3. 

 

 

Gambar 1. Difraktogram sinar-X hasil 

oksidasi mineral magnetik 
pasir besi Batang pada 
temperatur 700ºC selama 3,0 
jam. 

 
Selanjutnya hasil difraktogram sinar-X 
hasil sintesis stronsium ferit dapat dilihat 
pada Gambar 2. Berdasarkan ICDD (The 
International Centre for Difraction Data), 

bahwa bahwa puncak-puncak difraksi yang 
ditunjukkan oleh Gambar 2 berhimpit 
dengan puncak-puncak stronsium ferit 

(SrO.6Fe2O3). Hal ini menunjukkan bahwa 

serbuk SrCO3 yang dicampur dengan 
serbuk Fe2O3 yang digerus selama 2,0 jam 
dan disintering dengan temperatur sintering 
1000ºC selama 3,0 jam menghasilkan fasa 
baru yaitu SrO.6Fe2O3. Dari analisis 

difraksi sinar-X diperoleh bahwa stronsium 
ferit tersebut mempunyai struktur kristal 
heksagonal.  

 

 
Gambar 2. Difraktogram sinar-X stronsium 

ferit hasil sintesis menggunakan 
metoda solid-solid mixing yang 

disintering dengan temperatur 
sintering 1000ºC selama 3,0 
jam. 

Stronsium ferit yang diperoleh dari hasil 
penelitian ini mempunyai fasa dan struktur 

kristal yang sama dengan stronsium ferit 
yang disintesis oleh Muljadi, dkk (2013). 
Muljadi, dkk (2013) mensintesis stronsium 
ferit menggunakan stronsium karbonat dan 
hematit produck Merck menggunakan 

metoda solid-solid mixing yang disintering 
dengan temperatur sintering 1200ºC selama 
2,0 jam. 
 

Pada penelitian ini untuk karakterisasi sifat 

magnet hanya dilakukan pengukuran nilai 
suseptibilitas saja. Hasil pengolahan data 
nilai suseptibilitas diperoleh bahwa nilai 
suseptibilitas rata-rata stronsium ferit hasil 

sintesis pada penelitian ini adalah 266,7 × 
10-8 m3/kg. Nilai suseptiblitas rata-rata 
barium ferit yang disintesis oleh Hayati dan 
Budiman (2016) adalah  549,9 × 10-8 m3/kg. 

Hal ini menunjukkan bahwa sifat magnetik 
stronsium ferit tersebut tidak sesuai dengan 
yang diharapkan seperti yang disebutkan 
pada pendahuluan. Penelitian ini akan 
dilanjutkan untuk mengetahui sifat-sifat 

magnetik lainnya yaitu magnetisasi 
saturasi, magnetisasi remanen dan medan 
koersifitas stronsium ferit ini agar dapat 
dibandingkan dengan stronsium ferit yang 

disintesis oleh Muljadi, dkk (2013). 
 

Kesimpulan 

Penelitian ini telah berhasil mensintesis 
magnet stronsium ferit menggunakan bahan 

baku alami yaitu pasir besi Batang Sukam 
Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. Hasil 
analisis difraksi sinar-X menunjukkan 

bahwa telah terbentuk stronsium ferit 

dengan struktur kristal sinar-X. Stronsium 
ferit hasil sintesis pada penelitian ini 
mempunyai nilai suseptibilitas rata-rata 
adalah 266,7 × 10-8 m3/kg. 
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ABSTRAK 
 

Metoda resistivitas geolistrik dengan analisa sample tanah dan simulasi krigging telah digunakan untuk 
pemetaan sedimen yang tidak terkonsolidasi di delta Sungai Siak, Riau. Pada studi ini, telah dilakukan 
sebanyak 11 survey resistivitas geolistrik dengan menggunakan konfigurasi Schumberger. Tiap tiap 
survey terdiri dari 20-25kali pembacaan dengan panjang lintasan hingga 360 m. Metoda krigging 
digunakan untuk menghasilkan potongan peta resistivitas hingga kedalam 100 m. Harga resistivitas 
berkisar antara 10 sampai 300 ohm.m yang mengindikasikan sediment yang belum padat yang 
mengandung air payau dengan variasi kandungan pasirdan batu halus. Ketebalan gambut bervariasi 
hingga 3 m, dan menipis dibagian selatan. Akuifer air dangkal ditemukan pada kedalaman 13 samapi 18 
m. Sedangkan aquifer dalam ditemukan pada kedalaman 70 hingga 100 m. 

 
Kata Kunci: Akuifer, Krigging, Sedimen 
 

 

ABSTRACT 
 

Integration of geoelectrical resistivity,soil property analysis andkrigging simulation methods have been 
used to map the unconsolidated sediment in the Siak River delta area, Riau. In this study, 11 geoelectrical 
resistivity surveys with schlumberger configuration were used to obtain the subsurface resistivity. Each 
survey consisted of 20-25sounding data with the maximum of 360 m length. Krigging simulation method 
was used to produce the depth slice of resistivity map until 100 m deep. The resistivity value is observed 
ranging from 10 to 300 ohm.m coresponding to the unconsolidated sediment with the brackish water 
content and varies in the sand and gravel composition. The thickness of peat varies up to 3 m at the near 
surface, and thinner to the south. The shallow aquifer is found at the depth of 13 m to 18 m. Whilst the 
deep aquifer is found at the depth of 70 m to 100 m.  
 
Keywords: Aquifer, Krigging, Sediment 
 
 

 

Pendahuluan 

 
Batuan sedimen yang tidak terkonsolidasi  
di berbagai tempat memiliki kedalaman dan 

ketebalan yang beragam. Ini tergantung 
pada kondisi saat pembentukan batuan 
danjuga tergantung pada proses pelapukan 
dan proses pengendapan yang terjadi pada  

 
 

 

suatu daerah. Dalam explorasi air tanah, 
ketebalan sedimen yang berpori sangat 
menentukan jumlah cadangan air tanah 
pada daerah tersebut. Ketebalan sedimen 

yang tidak terkonsolidasi bergantung pada 
seberapa dalam batuan dasar di daerah 
tersebut. Jika batuan dasar berada pada 
zona yang relatif dangkal, ini menyebabkan 

mailto:nurislami@lecturer.unri.ac.id
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tipisnya sediment yang dapat menyimpan 
air tanah dengan baik.   

 
Metode geolistrik sangat populer digunakan 
untuk explorasi bawah permukaan. Islami 
dkk. (2012), menggunakan metode ini 
untuk mengekplorasi masalah airtanah di 

sekitar area perkebunan kelapa sawit di 
salah satu Negeri di Malaysia. Khaki dkk, 
(2014) melaporkan metoda geolistrik sangat 
berguna untuk mendeteksi keberadaan air 

laut di bawah permukaan.Metoda 

resistivitas geolistrik juga diapplikasikan di 
bidang lingkungan (Islami, 2010; Islami 
dkk, 2011; Islami dkk, 2012), bidang 
pertambangan (Martínez dkk 2013;Mario 

dkk 2015) dan juga teknik kebumian 
(Martínez dkk, 2014). Ini dikarenakan 
kemampuannya dalam membedakan 
distribusi resistivitas tanah dari berbagai 

struktur. Survey pencitraan geolistrik dapat 
membedakan sifat fisika bawah permukaan 
dengan menyuntikkan arus listrik sepanjang 
lintasan survey dan mengukur perubahan 
tegangannya.  

 
Pada artikel ini akan di bahas pemetaan 
bawah permukaan dengan menggunakan 
metoda resistivitas geolistrik di daerah delta 

sungai Siak Riau.  
 
Lokasi penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 1. Daerah penelitian memiliki 
ketinggian antara 8 sampai 12 meter diatas 

permukaan laut. Pada Gambar 1 terlihat 
garis-gariskuning yang merepresentasikan 
arah lintasan pengambilan data resistivity, 

namun panjang garis tidak menunjukkan 

panjangnya lintasan,sedangkan lingkaran 
biru adalah lokasi sumur bor. Daerah 
penelitian adalah dibagian barat sungai 
Siak, dimana daerah ini adalah termasuk 
bagian area Cagar Biosfere Giam Siak 

Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau.  
 

 
 
Gambar 1. Foto satelit lokasi daerah 

penelitian (Sumber Google 
Earth) 

 

 

Metode Penelitian 

 

Pada penelitian ini, digunakan metoda 

resistivitas geolistrik yang dikalibrasi 
dengan sebuah data geologi yang diperoleh 
dari pengeboran sumur untuk mendapatkan 
interpretasi yang lebih akurat. Metoda 
resistivitas geolistrik dengan konfigurasi 

Sclhumberger digunakan untuk mensurvey 
area studi seluas 130 km2. Alat yang 
digunakan adalah Inhouse Resistivity Meter 

dengan 4 elektroda. Inversi data dari data 

lapangan untuk mendapatkan data 
resistivitas sebenarnya dilakukan dengan 
menggunakan program inversi 1D. 
Dominan resistivitas pada setiap kedalaman 
di gunakan sebagai input data dalam 

menghasilkan peta tiga dimensi. Teknik 
Krigging dipakai untuk menghasilkan 
kontur data resistivitas. 
 

Dengan menggunakan hukum Ohm, beda 
potensial adalah sama dengan perkalian 

arus dan resistansi suatu bahan. Jika di 
kombinasikan dengan sifat husus, resistansi 
material akan bergantung pada tahanan 

jenis, maka tahanan jenis suatu bahan akan 
dapat ditentukan jika susunan geometri 
pengukuran. Gambar 2 adalah raypath arus 
listrik yang merambat dalam medium bumi 

dari satu elektroda, dan eletroda negative di 
asumsikan terletak pada jarak yang jauh, 
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sehingga akan mengakibatkan potensial 
pada titik p.  

 

 

 

 
 
Gambar 2. Ilustrasi perambatan arus listrik 

untuk satu elektroda 
(Telford,1991) 

 
Untuk konfigurasi Schlumberger (Gambar 

3), jarak antar elektrode adalah seperti pada 
gambar, sehingga resistivitas semu bawah 
permukaan adalah 
 
 
 

 
 
Gambar 3. Ilustrasi geolistrik konfigurasi 

Sclhumberger (dimodifikasi 
dari Telford 1991) 

 
Sebuah sumur di buat untuk mendapatkan 
data geologi untuk keperluan kalibrasi 
dengan data resistivitas geolistrik. Sample 
tanah dari pengeboran diambil dan di 

analisa jenis ukuran butiran serta warnanya.  

 

Semivariogram merupakan salah satu 
fungsi yang signifikan untuk menunjukkan 

hubungan spasialasi dalam pengamatan 
diukur pada lokasi sampel. Umumnya 
ditampilkan sebagai grafik yang 

menunjukkan varians dalam pengukuran 
jarak antara semua pasangan sampel lokasi 
d. Grafik tersebut adalah membantu untuk 
membangun model matematika yang 

menggambarkan variabel yang diukur dari 
suatu sampel dengan lokasi sampel lain.  
 

Pemodelan hubungan antara lokasi sampel 
untuk menunjukkan variabilitas pengukuran 

dengan jarak pemisahan disebut pemodelan 
semivariogram. Hal ini diterapkan untuk 
aplikasi yang melibatkan perkirakan nilai 
ukuran di lokasi baru dari lokasi yang 
diketahu nilainya (Falk dkk 2014; 

Bachmaier dkk, 2008). Dengan sederhana 
semi variogram dapat di jelaskan sebagai 
plot antara semivarian terhadap jarak, yang 
diukur setiap perbedaan jarak lag nya. 

 

 
 
Data semivariogram selanjutnya diperlukan 
untuk krigging simulasi gaussian (Falk dkk, 
2014). Proses krigging dilakukan setelah 

data semivariogram di peroleh. Secara 
simpel krigging adalah memprediksi 
kekosongan data pada suatu lokasi dengan 
mempertimbangkan arah tren data secara 

keselurusan, besarnya data disekitarnya dan 
jarak terhadap data disekitarnya. 

 

Secara matematik krigging bisa di 
ilustrasikan dengan persamaan dibawah ini. 
Gama adalah semivariogram, h adalah 
jarak, W adalah pembobotan. Akhirnya 

prediksi data pada lokasi p dapat diperoleh 
(Kigobe, et al., 2006). 

 

 

 

Dimana Yp adalah nilai pada lokasi p yang 
akan di di prediksi melalui pembobotan 

nilai pada lokasi sekitarnya berdasarkan 
petunjuk dari semivariogram 

 
 

Hasil Dan Pembahasan 

 
Data resistivitas semu  dari beberapa lokasi 

kemudian di konversi ke pada format data 
yang diperlukan, sehingga dapat di proses 
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untuk memperoleh resistivitas sebenarnya 
di bawah permukaan tersebut. Gambar 4 

adalah salah satu hasil prosesing inversi 
resistivitas bawah permukaan. Pada 
Gambar 4, dapat di lihat harga resistivitas 
berkisar dari 10 sampai lebih dari 250 
ohm.m. Pada gambar 4, terlihat hasil 

interpretasi terdiri dari 4 lapisan utama, di 
interpretasi sebagai lapisan gambut (lapisan 
1), sedimen halus terkontaminasi oleh 
lingkingan marin deposition (2), lapisan 

yang sama namun agak berbutir kasar (3) 

dan zona akuifer dalam yang berukuran 
pasir kasar (4).  
 
Data sumur yaitu data litologi di ambil dari 

pengeboran langsung di lokasi survey 6. 
Lokasi ini di pilih karena berada pada 
posisi tengah dari daerah penelitian, 
sehingga diharapkan akan dapat 

merepresentasikan kondisi geologi secara 
keseluruhan. Data sumur ini digunakan 
untuk mengkalibrasi data resistivitas hasil 
inversi sehingga dalam menginterpretasi, 
resistivitas yang diperoleh dapat di peroleh 

dalam bentuk litologi, dari pada dalam 
bentuk resistivitas.  
 

 
 
Gambar 4. Inversi resistivitas pada lintasan 

4, dan interpretasi bawah 
permukaan. 

 
Gambar 5 adalah potongan profil 

resistivitas bawah permukaan untuk 
beberapa kedalaman yang dihasilkan dari 
simulasi kriggring dari semua data 
resistivitas yang ada. Setiap lokasi pada 
kedalaman yang sama di jadikan sample 

data dalam proses pembuatannya. Hasil 
analisa semivariogram didapat arah trent ke 
arah utara dan membentuk sudut kira kira 
100 ke arah barat.  

 

Pada bagian tengah area studi (Gambar 5), 
dari kedalam 0 m, terlihat resistivitas relatif 
besar (200 ohm.m). Ini merupakan batuan 
pasir dan tanah liat yang agak padat 

(densitas relatif besar) dengan kandungan 
air dalam pori tanah yang rendah. Pada 
zona ini tidak di jumpai tanah gambut. 
 

Pada bagian tenggara, dapat dilihat harga 
resistivitas relative besar dikedalaman 
mulai dari 0 m. Harga ini menunjukkan 
adanya sedimen yang berupa tanah liat 
yang agak kering. Interpretasi ini di dukung 

oleh adanya tanah liat kering di sepajang 
zona pengambilan data di daerah ini. Selain 
itu interpretasi juga di buktikan dengan 
kalibrasi pada sumur yang menunjukkan 

tanah liat sedikit kering memiliki harga 
resistivitas lebih dari 250 ohm.m 
 
Tanah liat diatas permukaan menyebar 
kebagian selatan sampai pada kedalam 5 m. 

Secara keseluruhan terlihat bahwa sedimen 
lapisan atas menebal kearah utara dengan 
ketebalan sekitar 5 m di bagian selatan dan 

30 m dibagian utara. 

 
Dapat dilihat juga potensi air tanah dangkal 
adalah lebih besar pada bagian barat laut. 
Hal ini terlihat dari terdapatnya harga 
resistivitas relativ rendah (berkisar sekitar 

100 ohm.m) pada daerah tersebut. 
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Gambar 5. Potongan resistivitas geolistrik 

yang di hasilkan dari proses 
semivariogram dan Krigging. 

 
Sedangkan kemungkinan akuifer dalam 

dapat ditemukan pada kedalaman 60 m di 
bagian selatan dan memiliki kemiringan 
kearah barat laut dan bisa ditemukan pada 

kedalaman 100 m di daerah ini.  

 

Kesimpulan 

Metoda resistivitas geolistrik sangat sesuai 
untuk mendeteksi keadaan bawah 
permukaan karena resistivitas geolistrik 

sangat sensitif pada jenis butiran dan fluida 
pengisi pori. Sedimen yang tidak 
terkonsolidasi sipatnya tidak padat dan 
memiliki pori dan pori itu terhubung satu 
sama lain. Hal ini menyebabkan mudahnya 

aliran arus listrik mengalir jika terisi oleh 

fluida yang conduktif. Sifat ini akan 
menyebabkan sedimen ini memiliki 
resistivitas yang cukup kecil. Resistivitas 

batuan sedimen yang tidak terkonsolidasi 
yang terisi oleh fluida payau ataupun tawar 
sangat mudah sekali dikenali dari 
perbedaan resistivitas masing masing 
batuan sedimen tersebut. Tanah gambut di 

dapati didaerah pertengahan sampai ke 
bagian utara. Sedangkan di bagian selatan 

dan tenggara, tanah gambut hampir tidak 
dijumpai. Akuifer pada daerah penelitian 

ini dijumpai pada bagian dangkal dan juga 
pada bagian dalam. Secara umum batuan 
sediment menebal kearah barat laut 
demikian juga dengan akuifer dangkal dan 
akuifer dalam.  
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ABSTRAK 

 
Partikel Fermion dinamikanya digambarkan oleh persamaan Spinor Dirac. Dalam formulasi standar 
persamaan Dirac diungkap dalam bentuk kovarian relativistik di ruang datar (flat) Minkowskian. Untuk 
partikel Fermion yang berada di medan gravitasi kuat atau partikel Fermion massif, maka tidak 
terhindarkan Kopling antara medan gravitasi relativitas umum Einstein dengan medan Fermion sehingga 
ungkapan persamaan Dirac di ruang flat Minkowskian tidak lagi memadai. Di sini kita tunjukkan bentuk 
persamaan Dirac dalam bentuk minimal Kopling dengan medan gravitasi serta ditunjukkan pula kasus 
khusus untuk Fermion massif di ruang flat konformal. 

 
Kata Kunci: Spinor Dirac, Ruang-Waktu Lengkung, Ruang flat Minkowkian 
 
 

ABSTRACT 

 
The dynamics of Dirac Spinor Fermion particle described by the Dirac Equation. In the standard 

formulations of the Dirac equations, the equation expressed in the form of relativistic covariance in the 

flat Minkowskian Space-time. For Fermionic particles that are in strong gravitational fields or massive 

fermionic particles it is inevitable to get coupling between the gravitational field of Einstein’s general 
Relativity with fermion field so that expression of the Dirac equation in Minkowskian flat space is no 

longer adequate. Here we show the form of the Dirac equation in the form of minimal coupling with 

gravitational field and indicated also a special case for the massive fermion in the Conformal Flat Space. 
 
Keywords: Dirac Spinor, Curved Space-time, Minkowskian Flat Space. 
 

 

 

Pendahuluan 

 
Persamaan Dirac adalah persamaan 

Kuantum relativistik yang diturunkan 
pertama kali oleh fisikawan Inggris Paul 
Dirac di tahun 1928. Persamaan ini baik 
dalam bentuk bebas maupun berinteraksi 

dengan medan elektromagnetik 
menggambarkan partikel dengan spin-1/2 
yang dikenal sebagai Fermion seperti 
elektron dan Quark. Persamaan ini 
konsisten dengan prinsip-prinsip mekanika  

 

 
 
kuantum dan teori relativitas khusus (Lewis 
H. Ryder 1984).  
 

Persamaan Dirac adalah yang pertama 
secara penuh memperhitungkan efek 
relativitas khusus dalam konteks mekanika 
kuantum. Persamaan Dirac juga 

memberikan detail dari spektrum Hidrogen 
secara lengkap (David Mc Mahon ,2008). 
 
Dalam ketiadaan medan gravitasi (manifold 
ruang-waktu datar secara global) maka 

persamaan bagi medan Spinor  adalah: 
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 0a
ai m      (0.1) 

 
Persamaan ini selanjutnya diberi 

reinterpretasi dalam teori medan kuantum 
sebagai sebuah persamaan medan 
Spinor.Kemudian dengan prosedur 
kuantisasi diperoleh interpretasi partikel 

dan antipartikel. 
 
Dalam situasi medan gravitasi kuat atau 
partikel fermionnya dipandang cukup 
massif maka saat itu persamaan (0.1) tidak 

lagi memadai untuk menggambarkan 
dinamika Fermion. Diperlukan gambaran 
yang memadukan teori medan kuantum 
dengan relativitas umum. 

 
Dalam tinjauan ini kita tinjau bentuk dari 
perluasan persamaan medan spinor Dirac 
untuk ruang lengkung Riemannian akibat 
pengaruh medan gravitasi kuat.  

 
Kompleksitas perpaduan teori kuantum  
dengan relativitas umum sangat tinggi  baik 

secara matematis maupun konseptual. Oleh 

karena itu yang ditinjau di sini dibatasi  
hanya kasus medan Dirac Klasik yang 
belum mengalami kuantisasi serta 
gandengan dengan medan gravitasi 
(kopling) terjadi secara minimal melalui 

peranan gravitasi sebagai sebuah latar bagi 
medan fermion Dirac.  
 
 

Metode Penelitian 

 

Metode riset yang dilakukan di sini adalah 
tinjauan atau review kepustakaan dari 
berbagai jurnal dan paper yang meninjau 

Persamaan Dirac dalam bentuk relativitas 
umum. Secara pedagogis materi ini masih 
tersebar dalam skala riset teknis di berbagai 
paper. Uraian yang konsisten baik secara 

simbolik dan konseptual yang bisa bernilai 
pedagogis dan bisa diperkenalkan di level 
perkuliahan belum ditemukan sejauh 

penelaahan penulis. Sehingga dari aneka 
sumber tersebut diharapkan diperoleh 

uraian cukup memadai konsisten secara 
simbol dan konseptual yang memaparkan 
sebuah persamaan Dirac yang terkopel 
dengan medan gravitasi. 
 

Adapun signature metrik dipakai di sini 
adalah (+,-,-,-) serta indeks untuk ruang 
minkowkian kerangka lokal adalah indeks 
latin, dan indeks ruang koordinat lengkung 

riemannian adalah indeks yunani. 

persamaan Dirac diungkap dalam matriks 
gamma wakilan Wyel(Jeffrey Yevez,2011). 
Tulisan juga menggunakan satuan natural 

yang memperlakukan 1.c    

 
Untuk melihat ungkapan Dirac di ruang 

lengkung formulasi standar relativitas 
umum dalam diferensial geometri klasik 
tidak dapat digunakan lagi dan harus 
ditinjau dalam formulasi tetrat (vierbeins) 
(Jeffrey Yefez, 2011) sebagaimana yang 

hendak ditunjukkan di sini. 

 
 

Hasil Dan Pembahasan 

 
Persamaan Dirac (0.1)dapat diturunkan dari 
aksi berikut  

 4 ( )a
aS d x i m      (0.2) 

Di sini   adalah sebuah medan dengan 

empat komponen kompleks.  

 
Lagrangian medan Spinor selanjutnya 
adalah(David Mc Mahon, 2008): 

 

 a
aL i m      (0.3) 

Karena tinjauan Variasional dengan 
persamaan Euler Lagrange menghasilkan: 
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 (0.4) 

 
Persamaan Dirac telah kovarian dalam 
konteks struktur geometri Minkowskian 
relativitas khusus. Untuk mengkopling 

dengan medan gravitasi kovariansi 
relativitas khusus ditingkatkan menjadi 

kovarian ruang lengkung Riemannian. 
 
Prosedur pertama yang harus ditempuh 

adalah integran pada lagrangian Dirac 

(ukuran integral) 4d x  diganti oleh 

perumuman kovarian relativitas umum-nya. 
 

 4 4 4d x d x g d xV    (0.5) 

di mana   det .aV V  

 

Kedua, produk skalar yang terdefinisi 

dengan metrik Minkowski   harus 

dituliskan kembali dalam metriks 

Riemannian .g  Hal ini mengharuskan 

terjadinya transformasi indeks  

 a
a


     (0.6) 

 

Di mana   adalah matriks Dirac dari 

ruang singgung (tangent space) yang secara 
lokal terproyeksikan oleh tetrat ke manifold 

Riemannian.  

 a
aV    (0.7) 

Hubungan aljabar yang diperoleh oleh   

sama dengan ruang datar namun   diganti 

oleh :g  

 ( )

                   2 2

a b b a
a b

ab
a b

V V

V V g

     

  

       



  

 
 (0.8) 

Ketiga, turunan parsial harus diganti 

turunan kovarian relativitas umum. Dalam 

kasus ini, medan   dapat dipandang 

sebagai sebuah spinor Lorentz yang 
terdefinisi di ruang tangent datar. Oleh 

karena itu medan spinor tidak mempunyai 
indeks kelengkungan Riemann, dan turunan 
kovarian totalnya tereduksi ke turunan 
kovarian Lorentz, 

 

[ ]

2 2

1
 

4

ab ab

ab
a b

i
D    

  


   

  

       
 

    
 

 (0.9) 

di mana   ab
  adalah Lorentz Koneksi 

(potensial Gauge) untuk memulihkan 
simetri Lorentz.  
 

Dengan perubahan di atas, aksi Dirac di 
manifold Riemannian lengkung mengambil 
bentuk berikut 

4 ( ).S d x g i m
       (0.10) 

 
Dengan aksi yang kovarian ruang lengkung 
di atas, maka diperoleh persamaan Dirac 
ruang lengkung  

 0.i D m
     (0.11) 

 
Secara lebih eksplisit ungkapan di atas 
dapat ditulis sebagai  

[ ] 0
4

a c a b
a ab c

i
i V m V 

           

 (0.12) 
di mana  

 c ab cab cab abc bcaV C C C
    

 (0.13) 
 

Di mana abcC  adalah rotasi Ricci yang 

didefinsikan sebagai berikut (Maurizio 

Gasperini) 

 [ ] [ ]
c c c
ab a b abC V V V C 

     (0.14) 

 
Dalam bentuk simetrik, rapat lagrangian 
diberikan oleh  
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†

[ ] [ ] †

( )
2

    + [ ( ) ]
8

    

a a
a a

a b c a b c
abc

i
L g

i
g

gm

   

       



      

 

 

 (0.15) 

yang menghasilkan persamaan Dirac 
simetrik ruang lengkung sebagai berikut 

 [ ]  
[ ] 0

4 2
a a b c a b

a abc a b

i i
i V m

               (0.16) 

Geometri ruang datar conformal memenuhi 
metrik berikut: 

 2( ) ( )g x f x   (0.17) 

Yang menghasilkan permsamaan Dirac di 
ruang metrik Conformal sebagai berikut 

 
3

ln 0
4

a a
a ai mf i f 

           
 

 (0.18) 

 

Kesimpulan 

Dari paparan di atas dapat di simpulkan 
bahwa bentuk dari persamaan Dirac di 
ruang lengkung adalah persamaan (0.12) 

Sedangkan bentuk simetriknya adalah 

persamaan (0.16) 
Kasus khusus ruang flat konformal 
menghasilkan persamaan (0.18) 
 

Persamaan diatas secara eksplisit telah 
menunjukkan bagaimana bentuk kopling 
minimal antara medan spinor Dirac dengan 
medan gravitasi di mana medan gravitas 

bertindak sebagai sebuah latar (background 
interaksi). 
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ABSTRAK 

 
Kit take home experiment ini dibangun untuk membantu para siswa SLTP dalam mengembangkan 
keterampilan saintifik dan sikap saintifik mereka. Keterampilan saintifik yang meliputi: keterampilan 
proses sains dan keterampilan manipulatif,  serta sikap saintifik ini hanya dapat dilatihkan kepada siswa 
melalui kegiatan yang memberikan pengalaman langsung yang dalam hal ini adalah pengamatan dan 
eksperimen. Menggunakan kit eksperimen sains sederhana yang dikembangkan dalam penelitian ini,  
diharapkan siswa dapat melakukan pengamatan dan eksperimen sains di rumah mereka masing-masing 
kapanpun mereka mau dan tidak perlu dibatasi oleh dinding-dinding laboratorium. Langkah-langkah 
eksperimen yang telah mereka jalankan dan hasil eksperimen yang mereka dapatkan selanjutnya akan 
didiskusikan di dalam kelas di bawah bimbingan guru.  Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengembangkan kit cahaya dan optik yang dapat mereka gunakan di rumah. Pengembangan kit THE ini 
menggunakan sistem pengembangan desains instruksional model ADDIE yang meliputi: analysis, design, 
development, implementation, dan evaluation.  Kit yang telah dirakit melalui tahapan penilaian pakar dan 
ujicoba kepraktisan. 
 

Kata Kunci: kit take home experiment, keterampilan saintifik, sikap saintifik 
 
 

ABSTRACT 

 
A take home experiment's kit has been developed in order to help junior high school students to increase 
their scientific skills and attitudes. Scientific skills that consist of science process skills and manipulatif 
skills, and scientific attitudes of students can be developed only through student's  hands on activity in 
observing science objects or phenomena and experimenting. By using this simple experiment's kit, 
students can be able to conduct their home experiments whenever and wherever. What they have done in 
their experiments and what their experiment's finding will be discuss in classroom with their science 
teacher. The development of this take home experiment kit has used ADDIE's model,  one of the 
instructional design systems. The steps of this development research were  analysis, design, development, 
implementation, and evaluation.  
 
Keywords: take home experiment's kit, scientific skills, scientific attitudes
 

 

 

Pendahuluan 

 
Kurikulum 2013 maupun kurikulum 2006, 
mengamanatkan bahwa pembelajaran sains 
haruslah menggunakan pendekatan saintifik 

melalui aktivitas: mengamati, menanya, 
mencoba, mengolah data, menyajikan,  

 
 
 
menyimpulkan, dan mencipta dalam usaha 

memahami fenomena alam semesta dan 
memanfaatkan pengetahuan sains untuk 
kesejahteraan umat manusia. Proses 
pembelajaran berbasis pendekatan saintifik 
ini bertujuan untuk menguatkan 

pembelajaran aktif yakni dari siswa 
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‘diberitahu’ menjadi siswa ‘mencari tahu’ 
(Kemdikbud 2013; Sudarwan, 2013). Hal 

ini dituangkan dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia, nomor 81a tahun 2013 yang 
menyatakan bahwa proses pembelajaran 
terdiri atas lima pengalaman belajar pokok 

yaitu: mengamati (observe), menanya 
(questioning), mengumpulkan data (collect 
data), mengolah data (ascociate), dan 
mengkomunikasikan (communicate).  

 

Dalam pembelajaran sains, aktivitas 
saintifik ini dikembangkan menjadi 
aktivitas saintifik yang lebih lengkap yang 
dikenal sebagai metode ilmiah. Untuk 

menerapkan metode ilmiah dalam 
pembelajaran sains,  metode pembelajaran 
yang paling sesuai adalah eksperimen atau 
kerja praktikum. Selain itu, metode 

eksperimen juga dapat memperkuat 
pemahaman konsep yang diperoleh 
berdasarkan hasil eksperimen. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Ottander dan 
Grelsson (2006) yang mengatakan bahwa 

aktivitas praktikum dalam pendidikan sains 
bertujuan membantu para siswa 
memperoleh pemahaman konsep dan 
membangun pemahaman tentang sifat dan 

metode ilmiah.  
 
Pembelajaran sains melalui kegiatan 
pengamatan atau eksperimen akan melatih 
kemampuan saintifik siswa. Kemampuan 

saintifik dalam hal ini adalah keterampilan 
proses sains dan keterampilan manipulatif. 
Kemampuan ini sangat menentukan 

keberhasilan suatu penyelidikan ilmiah. 

Yoon dan Kim (2010) menyatakan bahwa 
salah satu hal yang penting untuk 
mengarahkan siswa memperoleh  
keterampilan proses sains adalah melalui 
kerja praktikum. Kerja praktikum 

memperbolehkan siswa melakukan kerja 
ilmiah secara langsung sehingga 
pengetahuan sains diturunkan secara 

langsung melalui kegiatan-kegiatan ilmiah 
tersebut.  

 
Keterampilan  proses sains (KPS) 
merupakan keterampilan dasar dalam 
menjalankan suatu penyelidikan (Ergul, 
2011; Bilgin, 2006; Nuryani Rustaman, 

2013). Disamping keterampilan  proses 
sains (KPS), menerapkan metode ilmiah 
dalam pembelajaran sains juga memerlukan 
kekuatan mental yang diwujudkan dalam 

sikap saintifik (scientific attitudes). Kaur 

(2013) menyatakan bahwa sikap saintifik 
(SS) merupakan ‘semangat saintifik 
(scientific spirit)’ yang akan menghasilkan 
suatu pandangan yang rasional dan sikap 

saintifik membantu memecahkan masalah 
secara objektif tanpa bias dengan 
mengedepankan pikiran logis.  
 

Pada kenyataannya, pembelajaran sains 
pada umumnya dilakukan dengan metode 
ceramah. Banyak kajian yang menunjukkan 
bahwa pembelajaran sains hanya 
mengedepankan tercapainya hasil belajar 

koginitif semata melalui pembelajaran yang 
jauh dari pendekatan saintifik tersebut. 
Sebagian besar siswa hanya duduk dan 
menghafal fakta-fakta sains dan konsep-

konsep dari buku teks sains mereka sambil 
bertanya dalam hati apa perlunya mereka 
mempelajari semua ini (Mallya, et al.2012). 
Sementara itu Suyana (2011) menyatakan 
bahwa pembelajaran sains terutama fisika 

pada umumnya dilakukan melalui ceramah 
dan siswa cenderung menghafal banyak 
istilah yang berhubungan dengan fisika dan 

konsep fisika sehingga pengetahuan fisika 

mereka bersifat verbalistik dan tidak 
bermakna. 
 
Banyak faktor yang menjadi penghambat 
pelaksanaan metode eksperimen dalam 

pembelajaran sains tersebut.  Beberapa 
kajian terdahulu menunjukkan bahwa 
hambatan pelaksanaan metode eksperimen 
diantaranya:  tidak tersedia ruang 
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laboratorium untuk kegiatan ekperimen, 
laboratorium dipakai bersama oleh banyak 

kelas, tidak ada atau kurangnya alat dan 
bahan eksperimen, dan pelaksanaan metode 
eksperimen memakan waktu yang lama 
(Sumintono, 2011; Thair & Treagust, 1999; 
Hazrulrizawati, 2007; Yennita, 2012). Dari 

pengamatan di lapangan, ternyata di 
sekolah-sekolah yang mempunyai 
laboratorium dengan peralatan eksperimen 
yang memadaipun, metode eksperimen 

jarang dilakukan. Berdasarkan hasil kajian 

Zulirfan (2013), alasan utama para guru 
terhadap persoalan ini adalah waktu yang 
tersedia dalam jam pelajaran sains di 
sekolah tidak mencukupi untuk menerapkan 

metode eksperimen, sedangkan konten atau 
pengetahuan sains yang harus diajarkan 
cukup padat. Hal ini diperkuat oleh 
Norlander-Case, (1998) yang 

mengungkapkan bahwa satu tantangan 
dalam menerapkan pembelajaran berbasis 
inkuiri adalah kekurangan waktu. 
 
Zulirfan (2013) telah mengajukan satu 

alternatif solusi untuk mengatasi 
permasalahan yang telah diungkapkan di 
atas yang dengan membangun suatu strategi 
yang dikenal sebagai strategi take-home 

experiments (THE). Melalui strategi ini, 
siswa dapat melaksanakan pengamatan dan 
atau eksperimen di rumah mereka masing-
masing kapanpun mereka mau dan 
dimanapun di setiap sudut di rumah atau di 

pekarangan rumah. Menjalankan 
eksperimen sains tidak dibatasi oleh ruang-
ruang laboratorium dengan perangkat 

pendukungnya, kecuali untuk sebagian 

kecil topik eksperimen tertentu. 
 
Untuk mendukung strategi take-home 
experiment ini, diperlukan perangkat 
pembelajaran seperti: kit eksperimen, 

modul pembelajaran untuk siswa atau LKS, 
dan modul pengajaran untuk guru. 
Perangkat ini digunakan siswa untuk 
menjalankan eksperimen di rumah dan 

menjelaskan hasilnya di sekolah yang 
difasilitasi oleh guru. Agar strategi ini dapat 

terlaksana dengan baik, maka perangkat 
pembelajaran haruslah valid dan praktis 
untuk digunakan. Oleh karena itu, 
pengembangan kit take home experiment, 
modul siswa dan modul guru haruslah 

melalui sebuah proses riset pengembangan.  
 
Dalam kajian ini, peneliti memfokuskan 
pada pengembangan kit take home 

experiment (kit THE) pada topik cahaya 

dan optik. Pemilihan topik cahaya dan optik 
didasari bahwa konsep cahaya dan optik 
ditemukan siswa melalui pengamatan dan 
eksperimen, sesuai dengan kompetensi 

dasar terkait dengan KD3.11 dalam 
Kurikulum 2013 yakni mendeskripsikan 
sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan, 
serta aplikasinya untuk menjelaskan 

penglihatan manusia, proses pembentukan 
bayangan pada mata dan prinsip kerja alat 
optik dan  KD4.11 yaitu membuat laporan 
hasil penyelidikan tentang pembentukan 
bayangan pada cermin, lensa dan alat optic. 

 
Alasan lain peneliti memilih topik ini 
adalah  alat dan bahan eksperimen dapat 
didesain berukuran relatif kecil sehingga 

dapat dikemas dalam kit yang mudah 
dibawa pulang oleh siswa. Alat dan bahan 
eksperimen cahaya dan optik relatif aman 
untuk digunakan siswa di rumah. 
Disamping itu, terdapat benda-benda lain di 

rumah yang dapat digunakan untuk 
eksperimen cahaya dan optik. Eksperimen 
cahaya dan optik bersifat kontekstual dan 

dipandang menarik bagi siswa. 

 
Pengembangan kit THE dalam penelitian 
ini mengikuti langkah-langkah dalam 
sistem desain instruksional model ADDIE. 
Peneliti memilih model ini karena lebih 

praktis untuk diikuti.  Magliaro dan 
Shambaugh (2006) dan Mc-Gurr (2008) 
menyatakan bahwa ADDIE merupakan 
proses yang telah digunakan secara luas 
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dalam pengembangan desain instruksional. 
Sementara itu Kallio (2008) menyatakan 

bahwa model ADDIE digunakan dalam 
kajian semua bentuk pengembangan 
rancangan instruksional. Terdapat lima 
langkah penerapan model ADDIE yaitu: 
Analysis (analisis), Design (perancangan), 

Development (pembangunan), 
Implementation  (pelaksanaan), dan 
Evaluation (penilaian). 
 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan kit take-home experiment 
cahaya dan optik  yang dapat digunakan 
siswa dalam melakukan pengamatan dan 
atau eksperimen sains secara mandiri di 

rumah. Secara khusus tujuan penelitian ini 
adalah untuk: 
1. Mengidentifikasi topik atau muatan 

ekperimen pada materi cahaya dan optik 

2. Mengidentifikasi eksperimen apa saja 
yang memungkinkan dilakukan siswa di 
rumah secara mandiri. 

3. Memilih alat dan bahan yang sesuai  
digunakan sebagai kit take-home 

experiment cahaya dan optik. 
4. Merancang ukuran komponen kit dan 

kotak kit take home experiment yang 
sesuai. 

5. Merakit dan membuat komponen kit 
take-home experiment 

6. Menguji validitas kit take home 

experiment untuk cahaya dan optik. 
7. Menguji praktikalitas kit take home 

experiment  

  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi antara lain membantu siswa 

dalam mengembangkan keterampilan 
proses sains dan sikap saintifik, membantu 
siswa dalam mengembangkan kemandirian 
dalam menjalankan suatu penyelidikan 
ilmiah, membantu guru dalam mengatasi 

kesulitan melaksanakan eksperimen di 
sekolah yang disebabkan oleh terbatasnya 
waktu, kekurangan peralatan, tidak 
tersedianya laboratorium, dan padatnya 

materi pelajaran. Hasil penelitian ini juga 
diharapkan dapat membantu guru dalam 

mengembangkan keterampilan proses sains 
dan sikap saintifik siswa dan membantu 
guru dalam mengimplementasikan 
pendekatan saintifik sesuai tuntutan 
Kurikulum 2013. 

 
 

Metode Penelitian 

 
Penelitian pengembangan  ini 

menggunakan model pengembangan disain 
instruksional ADDIE. Data dalam 
penelitian ini adalah data tentang penilaian 

pakar terhadap kesesuaian kit take-home 

experiment untuk mencapai tujuan 
penyelidikan atau pengamatan tentang 
fenomena cahaya dan optik dan data 
tentang praktikalitas atau kemudahan 

penggunaan kit oleh siswa di lapangan. 
 
Kit take-home experiment untuk cahaya dan 
optik ini baru dinyatakan valid apabila 

semua komponennya dinilai sangat sesuai 

atau sesuai. Komponen yang belum valid 
memerlukan revisi sesuai dengan saran-
saran pakar (validator) yang dalam hal ini 
terdiri dari 3 orang yaitu:  satu orang guru 

sains/fisika SLTP senior dengan pendidikan 
minimal S2 pendidikan sains/fisika, masa 
kerja lebih dari 15 tahun dan dua orang 
dosen pendidikan sains dengan kualifikasi 
akademik S3 bidang pendidikan sains dan 

berpengalaman lebih dari 15 tahun. 
 

Sementara itu, uji praktikalitas penggunaan 
kit THE dilakukan setelah kit dinyatakan 

valid. Pengujian praktikalitas ini dilakukan 
dengan meminta tanggapan siswa setelah 
menggunakan kit dalam proses 
pembelajaran di sekolah. Instrumen yang 
digunakan adalah angket pendapat siswa 

terhadap kemudahan penggunaan kit dalam 
eksperimen. Dalam penelitian ini uji 
praktikalitas telah dilakukan terhadap 20 
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siswa di salah satu SMP kota Pekanbaru 
yang dipilih secara acak dari 60 siswa kelas 

VIII. 
 
 

Hasil Dan Pembahasan 

 
Hasil penelitian pengembangan ini adalah 
produk berupa kit eksperimen untuk topik 
cahaya dan optik bagi siswa SLTP yang 
dapat digunakan oleh siswa untuk 

melakukan eksperimen di rumah. Proses 

pengembangan kit THE ini telah  mengikuti  
langkah-langkah model ADDIE.   
 
Kit THE cahaya dan optik yang 

dikembangkan terdiri dari beberapa alat dan 
bahan yang disusun sedemikian rupa dalam 
sebuah kotak transparan dan berukuran 
kecil sehingga kit mudah dibawa siswa di 

dalam tas sekolah mereka. Alat dan bahan 
yang tersusun di dalam kit THE cahaya dan 
optik ini adalah alat dan bahan yang 
diperlukan untuk hampir seluruh 

eksperimen cahaya dan optik SLTP. 

Sebahagian besar alat dirancang dan dibuat 
sesuai dengan keperluan penelitian, yaitu 
berukuran relatif kecil, terbuat dari bahan 
yang tidak mudah pecah, tidak berbahaya, 

dan relatif berharga murah. Sebahagian alat 
dan bahan lainnya dibeli  dengan  kriteria: 
murah dan mudah didapat di pasaran.   
 
Hasil penilaian pakar terhadap kit yang 

telah dirakit menunjukkan bahwa semua 
pakar memberikan penilaian setuju dan 
sangat setuju untuk semua aspek yang 

dinilai. Semua pakar menyatakan sangat 

setuju  bahwa kit THE tidak berbahaya, dua 
dari tiga pakar menyatakan sangat setuju 
bahwa kit THE tidak mudah pecah, dapat 
digunakan berulang-ulang, dan mudah 
dikemas dan dibawa.  Penilaian pakar ini 

menunjukkan bahwa secara umum kit THE 
cahaya dan optik dipandang layak untuk 
digunakan oleh siswa SLTP dalam 
melaksanakan eksperimen di rumah.  

Penilaian kemudahan penggunaan kit THE 
(praktikalitas) oleh 20 siswa SMP sebagai 

partisipan dalam penelitian ini 
menunjukkan sebahagian besar siswa 
berpendapat bahwa kit sangat mudah 
mereka bawa ke mana saja. Ukuran 
kotak/kit yang relatif kecil dengan bobot 

yang relatif ringan membuat kit mudah 
dimasukkan siswa ke dalam tas sekolahnya 
untuk dibawa pulang dan dibawa kembali 
ke sekolah.  

 

Pada aspek kemudahan dalam mengemas 
komponen alat di dalam kit, hanya ada dua 
siswa yang merasa kesulitan menyusun atau 
mengemas alat dan bahan dalam kotak/kit, 

sedangkan sebahagian besar siswa 
berpendapat bahwa alat mudah dikemas 
atau disusun di dalam kotak kit. Kotak/kit 
terbuat dari bahan plastik transparan, dan 

posisi alat dan bahan telah ditetapkan 
sedemikian rupa, sehingga siswa dapat 
melihat posisi itu dari luar kotak. 
 
Salah satu tujuan penting kit THE adalah 

dapat digunakan dalam eksperimen di 
rumah. Hampir semua siswa menyatakan 
bahwa mereka dapat dengan mudah 
menggunakan alat dan bahan dalam kit 

THE untuk melakukan eksperimen di 
rumah. Meskipun demikian, terdapat 20% 
siswa yang masih merasa kesulitan 
menggunakan kit tersebut. Kesulitan ini 
dapat disebabkan oleh instruksi penggunaan 

kit dalam LKS atau penjelasan guru kurang 
optimal, atau dapat pula disebabkan karena 
adanya siswa yang tidak menyenangi 

eksperimen. 

 
Semua siswa menyatakan bahwa mereka 
dapat melakukan eksperimen kapan saja 
dan di mana saja di luar sekolah. Hal ini 
disebabkan karena kit THE dirancang 

sedemikian rupa sehingga tidak 
memerlukan tempat khusus seperti 
laboratorium untuk melakukan eksperimen, 
atau alat dan bahan pendukung lainnya 



Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2016                                                                           ISBN : 978-979-792-691-5 

156 
 

seperti: sumber energi listrik, pencahayaan 
khusus, atau meja praktikum. 

 
Terdapat 20% siswa yang menyatakan 
bahwa sebagian alat tidak dapat 
menunjukkan fungsinya dalam eksperimen 
yang mereka jalankan. Hal ini disebabkan 

siswa tersebut kurang memperhatikan 
penjelasan guru dan ada perasaan takut 
menggunakan peralatan. Sementara itu, 
80% siswa lainnya menyatakan bahwa alat 

berfungsi dengan baik.Semua siswa 

menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa 
eksperimen mereka dapat mereka ulangi. 
Karena alat mudah dikemas dan tidak 
memerlukan tempat khusus dan alat 

pendukung lainnya dalam penggunaannya, 
membuat siswa merasa mudah untuk 
mengulang eksperimen mereka. 
 

Terdapat 25% siswa yang mengaku bahwa 
mereka kesulitan bekerja sendiri dalam 
melaksanakan eksperimen mereka. 
Sedangkan 75 lainnya menyatakan bahwa 
mereka dapat melaksanakan sendiri 

eksperimen mereka. Siswa yang merasa 
kesulitan disebabkan kurang 
memperhatikan penjelasan guru, kurang 
cermat membaca LKS, merasa takut 

menggunakan alat-alat eksperimen, dan 
belum terbiasa melaksanakan eksperimen 
khususnya eksperimen secara mandiri di 
rumah.   
 

Berdasarkan hasil penilaian kemudahan 
penggunaan kit THE oleh siswa yang 
diuraikan di atas, secara umum dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar siswa 

dapat dengan mudah menggunakan kit THE 
cahaya dan optik. Hanya sebagian kecil 
siswa yang merasa kesulitan menggunakan 
kit THE ini. Kesulitan ini lebih disebabkan 
oleh siswa kurang terbiasa dengan 

eksperimen sehingga tidak percaya diri, dan 
kurang memperhatikan instruksi 
eksperimen baik oleh guru maupun oleh 
petunjuk dalam LKS dan bukan disebabkan 

oleh desain dan konstruksi kit THE itu 
sendiri. 

 

Kesimpulan 

Untuk meningkatkan keterampilan saintifik 
siswa, mereka haruslah melaksanakan 

berbagai kegiatan sains secara langsung. 
Keterbatasan peralatan, dan waktu 
menjalankan eksperimen sains di sekolah 
akan diatasi dengan mengembangkan 
perangkat eksperimen yang dapat dibawa 

pulang oleh siswa. Kit take home 

experiments untuk topik cahaya dan optik 
dalam kajian ini telah didisains sedemikian 
rupa sehingga dapat digunakan dengan 
mudah oleh siswa di rumah. Kit THE ini 

juga dipandang layak oleh pakar sebagai 
media pembelajaran sains khususnya untuk 
memahami konsep dan aplikasi cahaya dan 
optik siswa SLTP.  

 
Dengan menggunakan kit THE ini, para 
siswa dapat melatih kemampuan saintifik 
mereka di sekolah dibawah bimbingan guru 

dan di rumah dapat menjalankan 

eksperimen secara mandiri atau dibantu 
oleh orang tua. Pengalaman langsung ini 
memberikan manfaat yang besar bagi siswa 
dalam mengembangkan kemampuan dan 

sikap saintifik mereka. Hasil kajian Ergul 
(2011) mendapatkan bahwa  pengalaman 
langsung (hands-on activity) siswa dalam 
pengajaran berbasis pendekatan inkuiri 
akan meningkatkan sikap saintifik dan 

keterampilan proses sains serta memberikan 
kontribusi positif terhadap prestasi 
akademik sains, literasi sains, dan sikap 

terhadap sains. Sementara itu, Trumper 

(2002) mengatakan bahwa pembelajaran 
sains tak mungkin dilakukan tanpa kerja 
praktikum atau kerja lapangan. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan sikap terhadap sains siswa Kelas VIII SMP 
Negeri 4 Tambang dengan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan 
design one group pretest-posttest. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi: lembar angket sikap 
terhadap sains. Analisis data dilakukan dengan melihat peningkatan (Gain) sikap terhadap sains melalui 
angket yang diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran berbasis kearifan 
lokal. Hasil penelitian menunjukkan sikap terhadap sains siswa mengalami peningkatan, dengan nilai 
gain 0,64 berada pada kategori sedang. Dengan demikian dapat disimpulkan penerapan pembelajaran 
berbasis kearifan local dapat meningkatkan sikap terhadap sains siswa pada pembelajaran Fisika. 

 
Kata Kunci: Pembelajaranberbasiskearifanlokal, sikapterhadap sains 
 
 

ABSTRACT 
 

This study aimed to describe the increase in students' attitudes toward science in class VIII SMP Negeri 4 
Tambang by applying indigenous knowledge based learning . This study uses a design one group pretest - 
posttest . The research instruments used include : sheets questionnaire attitudes towards science . Data 
analysis was done by looking at the increase in ( Gain) attitude towards science through a questionnaire 
given to students before and after the application of learning based on indigenous knowledge . The results 
showed attitudes towards science students has increased , with a gain of 0.64 in middle category.Thus we 
can conclude the application of  indigenous  knowledge -based learning can improve students' attitudes 
toward science in physics learning . 
.  
Keywords: Learning based on indigenous knowledge , attitude towards science

 

 

 

Pendahuluan 

 

Fisika merupakan ilmu yang berhubugan 
erat dengan fenomena alam, sehingga ia 

bukan hanya penguasaan kumpulan 
pengetahuan saja tetapi juga merupakan 
suatu proses penemuan. Pelaksanaan 
pembelajara fisika selayaknya diarahkan 
untuk mencari tahu dan melakukan 

penyelidikan sehingga dapat membantu 
peserta didik untuk memperoleh  

 
 
 

pemahaman yang lebih mendalam tentang 
alam sekitar (Depdiknas, 2006).  

 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Ekohariadi (2009) 

ditemukan bahwa tinggi rendahnya literasi 
sains dipengaruhi pula oleh sikap siswa 
terhadap sains. Sikap terhadap sains 
merupakan salah satu hasil yang paling 

penting dari pembelajaran sains. Menurut 
Zamroni (2008) hal tersebut diakibatkan 
karena adanya kecenderungan 
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pembelajaran di kelas yang tidak berusaha 
mengaitkan kontenpelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari. Selain itu banyak 
guru yang mengabaikan sikap terhadap 
sains tersebut. 
 
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa 

terdapat permasalahan pada sikap terhadap 
sains siswa. Berdasarkan hal tersebut, maka 
perlu dilakukan perubahan pada cara 
pembelajaran fisika di sekolah. Salah satu 

pembelajaran yang dapat memperbaiki 

sikap kerhadap sains adalah pembelajaran 
berbasis kearifan lokal. Pembelajaran 
berbasis kearifan lokal adalah pembelajaran 
yang berusaha mengaitkan konten pelajaran 

dengan situasi dunia nyata  kehidupan 
sehari-hari dengan budaya turun menurun 
yang siswa miliki di tempat mereka 
tinggal.Kehidupan sehari-hari tidak lepas 

dari alam sekitar. Terakit dengan alam 
sekitar, maka tidak bisa lari dari kearifan 
lokal suatu daerah.Suatra (2005) 
mengatakan bahwa nilai-nilai yang ada 
pada suatu daerah diabaikan dalam 

pemelajaran. Hal ini mengakibatkan 
pembelajaran menjadi kurang bermakna 
sehingga siswa kurang termotivasi dalam 
pembelajaran yang mengakibatkan sikap 

terhadap sains siswa menjadi 
bermasalah.Oleh karena itu berdasarkan 
pernyataan tersebut, seyogyanya 
dibutuhkan suatu kompetensi yang dapat 
membantu siswa dalam memahami sains 

melalui pembelajaran berbasis kearifan 
lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah 
meningkatkan sikap terhadap sains siswa 

melalui pembelajaran berbasis kearifan 

lokal.  
 

 

Metode Penelitian 

 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII4 
SMP N 4Tambang. Rancangan yang 

digunakan adalah one group pre test post 

test designe (Sugiyono, 2014). Instrumen 

penelitian yang digunakan adalah angket 
sikap terhadap sains. Indikator dari sikap 

terhadap sains yang diukur merujuk pada 
PISA 2006 adalah: (1) mendukung inkuiri 
ilmiah (2) keyakinan diri sebagai 
pembelajar sains (3) minat terhadap sains 
(4) tanggung jawab terhadap sumber daya 

alam dan lingkungan. Teknik analisis data 
pada penelitian ini adalah analisis 
deskriptif, yaitu menggambarkan sikap 
terhadap sains siswa sebelum dan sedudah 

diterapkan pembelajaran berbasis kearifan 

lokal. Untuk melihat peningkatan sikap 
terhadap sains siswa digunakan gain (Hake, 
1991). 
 

 
 
Tabel 1. Kategori Ppeningkatan (Gain) 

 
Interval Kategori 

G ≥ 0,7 Tinggi 

0,γ≤G≤0,7 Sedang 

G < 0,3 Rendah 

 
 

Hasil Dan Pembahasan 

 
Hasil penelitian secara umum 

memeprlihatkan bahwa melalui 
implementasi pembelajaran berbasis 
kearifan lokal mampu meningkatkan sikap 
terhadap sains siswa.  
 

Tabel 2. Peningkatan (Gain) Sikap 
Terhadap Sains Siswa 
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Sikap terhadap sains yang dikaji dalam 
penelitian ini meliputi 4 indikator antara 

lain: (1) mendukung inkuiri (2) Keyakinan 
diri sebagai pembelajar sains (3) 
ketertarikan terhadap sains  (4) tanggung 
jawab terhadap sumber daya dan 
lingkungan; 

 
Secara keseluruhan terjadi peningkatan  
sikap terhadap sains. Tabel 2 memberikan 
gambaran bahwa terjadi peningkatan 

capaian sikap terhadap sainssetelah 

mendapatkan pembelajaran berbasis 
kearifan lokal meskipun masih dalam 
kategori sedang. Pembelajaran berbasis 
kearifan lokal yang menggali tradisi 

setempat memberikan interaksi sosial yang 
optimal di dalam pembelajaran. Siswa 
sangat antusias karena relevan dengan apa 
yang ada dalam benak siswa. Hal ini 

dimungkinkan karena pembelajaran yang 
melibatkan siswa melakukan eksperimen, 
sehingga proses pembelajaranyang 
demikian dimungkinkan dapat memberikan 
dampak positif terhadap peningkatan sikap 

terhadap sains siswa. Selain itu 
pembelajaran berbasis kearifan lokal juga 
mampu memunculkan pengalaman siswa 
dengan memberi contoh-contoh fenomena 

alam setempat sehingga memudahkan siswa 
untuk memahami konsep yang berakibat 
memunculkan sikap positif terhadap sains 
(Jenkins, 2000).  
  

Sikap terhadap sains pada indikator 
mendukung inkuiri ilmiah mengalami 
peningkatan. Peningkatan sikap pada 

indikator ini karena dalam proses 

pembelajaran siswa mendapattuntutan 
untuk menemukan konsep dan solusi 
ataspermasalahan melalui kegiatan yang 
melibatkan pengetahuan yang relevan 
dengan lingkungan hidup dan budaya 

mereka. Siswa melakukan penyelidikan 
dengan menggunakan peralatan teknologi 
lokal yang ada.  Tapilouw, et al.(2009) 
menyatakan bahwaproses  inkuiri dapat 

menumbuhkan sikap positif dalam 
pembelajaran. 

 
Indikator keyakinan diri sebagai pembelajar 
sains mengalami peningkatan.Hairida dan 
Marhaeny Wiji Astuti. (2012), indikasi 
siswa yang mengalami peningkatan 

keyakinan diriyaitu terlihat pada 
kemandirian dalam penyelesaian tugas dan 
berani menjelaskan kepada teman yang 
mengalami kesulitan.Unsur budaya dan 

perlatan teknologi sederhana yang dimuat 

dalam pembelajaranmampu mengarahkan 
siswa memahami konsep sehingga siswa 
merasa yakin saat diminta untuk 
menjelaskan.  

  
Indikator ketertarikan siswa terhadap sains 
mengalami peningkatan yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan yang lain. Hal ini 

disebabkan karena dalam pembelajaran 
siswa menggunakan peralatan teknologi 
daerah mereka. Konsep getaran gelombang 
yang banyak memainkan alat musik daerah 
menjadi sumbangan besar ketertarika siswa 

dalam belajar fisika.  
  

Untuk indikator “tanggungjawab terhadap 
sumber daya dan lingkungan terjadi 

peningkatan. Terdapat hubungan timbal 
balik antara manusia dan lingkungan hidup.  
Manusia    mempengaruhi    lingkungan    
hidupnya    dan    sebaliknya    manusia  
dipengaruhi   oleh   lingkungan   hidupnya.   

Manusia   ada   di   dalam   lingkungan  
hidupnya  dan  ia  tidak  dapat  terpisahkan  
daripadanya  (Sastrawijaya,  2009). Konsep 

inilah yang siswa perlu pahami. Pendidikan 

yang mengarahkan akan pentingnya 
lingkungan  hidup dan sumber daya alam  
merupakan  salah  satu  faktor  penting  
dalam  keberhasilan    menghasilkan  
sumber  daya  manusia yang dapat 

melaksanakan prinsip pembangunan. 
 
Sikap  peduli  lingkungan  adalah sikap  
yang  diwujudkan  dalam  kehidupan 
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sehari-hari  untuk melestarikan, 
memperbaiki  dan    mencegah  kerusakan  

dan pencemaran     lingkungan. 
Implementasi     sikap     peduli     
lingkungan     dapat diintegrasikan  dalam  
pembelajaran  sains  karena  sains  
bertujuan  ikut  serta  dalam memelihara,    

menjaga    dan    melestarikan    
alamsehingga    upaya-upaya    untuk 
mengurangi tindakan perusakan dan 
pencemaran lingkungan yang dilakukan 

oleh manusia   dapat   dikaji   melalui   

pembelajaran   sains. Muchlas Samani dan 
Hariyanto (2012), sikap  peduli lingkungan 
merupakan kewajiban terhadap alam dan 
lingkungan. Salah satu nilai terhadap alam 

lingkungan adalah kearifan atau kebijakan. 
Penanaman nilai-nilai tersebut dapat 
diimplementasikan dalam pembelajaran 
berbasis kearifan lokal. Pemahaman konsep 

yang diperoleh siswa melalui pembelajara 
ini membuat siswa semakin sadar akan 
sumberdaya alam yag teredia dan 

lingkungan tempat mereka tinggal.  

 

Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil analisis data dan 
pembahasan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa implemetasi 
pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat 
meningkatkan sikap terhadap sains siswa.  
Penelitian ini merekomendasikan agar 
pembelajaran berbasis kearifan lokal 

dijadikan alternatif pembelajaran di 
sekolah.  Perlu upaya dalam meingkatkan 
sikap terhadap sains siswa secara terus 

menerus guna mencapai liteasi sains 

dimana siswa harus mampu emngeksplor 
apa yang sudah ia pahami. 
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ABSTRAK 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui validitas, efektivitas dan praktikalitas dari Lembaran 
Kerja Mahasiswa (LKM) Termodinamika yang dikembangkan Jenis penelitian ini adalah Research  And 
Development yang terdiri dari tiga tahap yaitu analisis kebutuhan, merancang prototipe, dan 
implementasi.Tempat penelitian laboratorium Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 
Universitas Riau. Subjek uji coba sebanyak 38 0rang mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika 
Angkatan 2013. Rancangan uji coba menggunakan one short case study design. Analisis data yang 
digunakan adalah statistik deskriptif untuk menentukan validitas, efektivitas dan praktikalitas  LKM 
Termodinamika. Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan validitas  LKM Termodinamika rata-rata 
3,70  pada kategori valid.. Respon mahasiswa terhadap LKM Termodinamika 82,88 % pada kategori 
sangat tinggi dan 100 % mahasiswa merasa beruntung mengikuti pembelajaran termodinamika dengan 
model collaborative learning berbantuan LKM, berarti LKM praktis digunakan dalam perkuliahan 
Termodinamika. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan LKMTermodinamika yang dikembangkan, 
valid,  cukup efektif dan praktis 
 
Kata Kunci: Tiga sampai lima kata dan di urut  
 

ABSTRACT 

 
The aim of this study was to determine the validity, effectiveness and practicalities of the Student Work 
Sheet Thermodynamics developed this type of research is the Research And Development, which 
consists of three stages: needs analysis, designing prototypes and laboratory research 
implementasi.Tempat Physical Education Teaching Faculty of Education Sciences Riau University. Test 
subjects were 38 0rang students of Physical Education 2013. Draft Force test using one short case study 
design. Analysis of the data used is descriptive statistics to determine the validity, effectiveness and 
practicalities of SWS Thermodynamics. Based on the analysis of data, obtained validity of 
Thermodynamics SWS average of 3.70 on a valid category .. The response of students to the 
thermodynamics SWS 82.88% in the very high category and 100% of students feel lucky to follow the 
teaching of thermodynamics with SWS-aided model of collaborative learning, means SWS practical use 
in the course of Thermodynamics. From the results of data analysis can be concluded SWS 
Thermodynamics developed, valid, quite effective and practical. 

  
Keywords: SWS, Thermodynamics, Valid, Practical, Effective 
 
 

 

Pendahuluan 

 
Mengacu pula kepada kebijakan pemerintah 

dalam rangka menerapkan link dan match  
 

 
 

 
secara umum perlu ditingkatkan kegiatan 
yang bersifat mendasar. Hal ini 
dimaksudkan agar mahamahasiswa siap 
menghadapi masa yang akan datang. Masa 

yang akan datang adalah masa globalisasi, 

mailto:emi_zain@yahoo.co.id
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persaingan di masyarakat akan semakin 
meningkat. Untuk itu setiap individu 

mahamahasiswa dituntut kemampuan 
bernalar yang setinggi-tingginya, sehingga 
menjadi manusia yang kreatif. Secara 
sederhana sasaran akhir Pendidikan 
Nasional Indonesia adalah sebagai upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
pembentukan insan- insan intelek paripurna 
yang mampu berfikir secara mandiri  
Ciriciri utama dari individu yang dimaksud 

adalah individu yang dapat mendidik diri 

sepanjang hayat untuk berkarya dan 
individu yang tergabung dalam masyarakat 
belajar yang terbuka terhadap perubahan, 
namun memiliki pandangan hidup yang 

mantap. LPTK sebagai salah satu lembaga 
pendidikan tinggi di Indonesia mempunya 
peranan agar mahasiswanya menguasai 
dasar-dasar ilmiah serta pengetahuan 

metodologi sehingga mampu menemukan, 
memahami, menjelaskan dan merumuskan 
cara penyelesaian masalah yang ada di 
dalam kawasan keahlian (buku pedoman 
FKIP UR ,2010). Untuk memahami 

peranan tersebut di atas banyak persyaratan 
yang harus dipenuhi, keterampilan transfer 

of learning atau keterampilan individu 
untuk mengontrol pengetahuan yang di 

peroleh untuk diaplikasikan dalam 
menghadapi masalah adalah salah satu 
persyaratannya. Jika seseorang individu 
mahasiswa sudah memiliki keterampila 
transfer of learning, maka individu itu 

dikatakan sudah dapat mengembangkan 
kemampuan berfikirnya.  
 

Salah satu misi dari Program Studi 

Pendidikan Fisika FKIP UR adalah 
meningkatkan kualitas lulusan sehingga 
menjadi tenaga pendidik fisika yang 
profesional dan kompetitif serta bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa.Untuk 

menunjang misi tersebut dijabarkan dalam 
sejumlah mata kuliah, salah satunya mata 
kuliah Termodinamika dengan bobot 3 (tiga 
) SKS yang disajikan pada semester genap. 

Matakuliah Termodinamika bertujuan agar 
mahasiswa dapat menguasai berbagai 

pengertian dan hukum-hukum 
termodinamika, serta penerapannya dalam 
berbagai proses termodinamik serta dapat 
dipahami berbagai sifat termal benda atau 
sistem (Depdikbud,1991). 

 
Penyajian materi selama ini dilakukan 
dengan kulponsi yaitu kuliah mimbar yang 
diikuti dengan responsi dan diskusi untuk 

tugas-tugas yang dirasakan oleh mahasiswa 

sulit. Kelemahan yang terlihat adalah 
perkuliahan lebih didominasi oleh dosen 
pengampu matakuliah, mahasiswa pasif dan 
cendrung mengantuk saat penyajian materi. 

Upaya yang pernah dilakukan untuk 
mengatasi ini adalah dengan diskusi kelas, 
tetapi kelemahannya penggunaan waktu 
lebih boros dan target materi kurang 

tercapai. Akibat dari hal ini perolehan nilai 
oleh mahasiswa kurang memuaskan, 
bahkan pada Tahun Pelajaran 2013/2014 
masih ada 40 % mahasiswa yang mendapat 
nilai C dan D. Oleh karena itu dilakukan 

upaya agar perkuliahan lebih berpusat 
kepada mahasiswa (student centered)  yaitu 
dengan menerapkan model collaboratif 

learning dan berbantuan dengan Lembaran 

Kerja Mahasiswa (LKM). Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Hong Kian 
Sam dan George Tan Geok Shim (2011) di 
government secondary school di Kuching, 
Serawak, Malaysia, siswa yang belajar 

dengan Collaborative Learning 

memperoleh hasil yang lebih baik dalam 
mathematical reasoning dari pada siswa 

yang belajar dengan traditional 

instructional. Selain itu  Kusumastuti 
(2012)  juga telah membuktikan bahwa 
hasil belajar dan aktivitas siswa pada 
pembelajaran Fisika di SMP yang 
menggunakan  Collaborative Learning 

lebih tinggi dari pada siswa yang belajar 
dengan menggunakan model pembelajran 
konvensional. Begitu juga hasil penelitian 
Wiyatmo (2010) menunjukkan penggunaan 
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LKM dalam pembelajaran kolaboratif pada 
mata kuliah Fisika Inta dapat meningkatkan 

aktivitas mahasiswa. 
 
Tujuan penelitian ini adalah menentukan 
validitas, efektivitas dan praktikalitas LKM 
matakuliah Termodinamika berbasis 

collaborative learning yang dikembangkan 
di Program studi Pendidikan Fisika FKIP 
UR. Kontribusi yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah  

1. Terkembangkannya LKM matakuliah 

Termodinamika berbasis collaborative 

learning   yang valid, efektif dan praktis 
dan dapat digunakan dosen 
Termodinamika di Program studi 

Pendidikan Fisika FKIP UR. 
2. Membantu mahasiswa Program studi 

Pendidikan Fisika dalam mendapatkan 
penuntun sepanjang perkuliahan agar 
mudah mengikuti perkuliahan 
Termodinamika. 

 
 

Metode Penelitian 

 
Penelitian ini di lakukan di Program Studi 
Pendidikan Fisika FKIP UR dengan jangka 
waktu dari bulan Juni sampai November 

2015 . Jenis penelitiannya adalah research 

and development yaitu penelitian yang 
menghasilkan produk tertentu dan menguji 
keefektifan produk (Sugiyono,2010).  
Kegiatan penelitian meliputi tiga tahap, 

yaitu analisis kebutuhan, merancang 

prototipe, dan implementasi. Kegiatan 
penelitian diawali dengan analisis 

kebutuhan yang meliputi: menganalisis 
Kompetensi Dasar materi Termodinamika, 

mereviu  literatur tentang bahan-bahan ajar 
Teks Books) materi Termodinamika. 
Berdasarkan hasil analis dirancang 
prototipe LKM materi Termodinamika 

untuk 5 (lima) kali tatap muka. Draf 

prototipe LKM  materi Matakuliah 
Termodinamika akan divalidasi oleh  3 
(tiga) orang pakar pendidikan fisika  

sebagai team ahli. Kegiatan validasi 
dilakukan dalam bentuk tertulis dan diskusi 

sampai tercapai suatu kondisi yang mana 
para validator  berpendapat bahwa Hand 

out  yang dikembangkan sudah valid . 
Setelah proses validasi dengan validator, 
dilakukan revisi terhadap  LKM  

Matakuliah Termodinamika berbasis  
collaborative learning.  LKM  matakuliah 
Termodinamika berbasis collaborative 

learning  yang  telah dikembangkan 

diimplementasikan di kelas oleh peneliti 

untuk melihat efektivitas dan praktikalitas 
dari LKM   tersebut. Sabjek penelitian saat 
implementasi adalah mahasiswa  Program 
Studi Pendidikan Fisika FKIP UR angkatan 

2013 yang berjumlah 38 orang. Bentuk 
penelitian yang digunakan  pra eksperimen 
dengan rancangan one shot case study 
seperti gambar berikut: 

 

 
 
Gambar 1. Disain Implementasi LKM 

Termodinamika   Berbasis 
Collaborative Learning  

 
Teknik pengumpulan data adalah teknik 

angket dan tes .Teknik angket digunakan 
oleh validator  saat menilai/memvalidasi 
LKM yang dikembangkan. Teknik  angket 
juga untuk meminta respon mahasiswa 
setelah pembelajaran Termodinamika 

dengan menggunakan LKM berbasis 
collaborative learning  untuk melihat 
praktikalitas pembelajaran, sedangkan 

untuk meninjau efektivitas dari LKM yang 

dikembangkan dengan cara memberikan tes 
kepada mahasiswa  setelah selesai semua 
perkuliahan dengan pembelajaran berbasis 
kolaboratif. 
 

Teknik analisis data adalah dengan analisis 
deskriptif  meliputi penilaian validitas 
LKM  untuk melihat tingkat ke validan dari 
LKM  tesebut dan respon siswa terhadap 
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LKM pembelajaran untuk meninjau 
sejauhmana praktikalitas dari LKM tersebut 

serta hasil tes untuk menilai efektivitas 
LKM melalui perkuliahan dengan 
menerapkan model collaborative learning. 
Langkah-langkah analisis data validitas 
LKM adalah.  

1. Melakukan rekapitulasi data penilaian 
kevalidan LKM kedalam tabel yang 

meliputi: aspek a).kelayakan isi, b) 
penyajian, dan c) bahasa  dari nilai 
validasi  masing-masing validator. 

2. Menentukan rata-rata nilai hasil validasi 

dari semua validator untuk setiap aspek  
3. Menentukan nilai validitas (Va) LKM  

dari semua aspek dengan rumus 
 

 Validitas LKM =   

 

Kriteria mengambil keputusan dipakai 
ketentuan berikut ini: 
 
Tabel 1. Kriteria Validitas LKM 

Termodinamika 
No.  Interval Nilai 

Validasi 
Kategori validitas 

1 1,00  ≤  Va  1,75 Tidak valid 

2 1,7η  ≤  Va  2,50 Kurang valid 

3 β,η0  ≤  Va  3,25 Cukup valid 

4 γ,β4  ≤  Va   4,00 Valid 

 
Kriteria penarikan kesimpulan adalah LKM 
memiliki derajat validitas  yang baik jika 
minimal tingkat validitas yang dicapai 
adalah  valid. 

 
Untuk  melihat  efektivitas LKM 

berdasarkan daya serap mahasiswa dipakai 
ketentuan: 

Daya Serap =  X 100 

 
Pengkategorian daya serap dapat dilakukan 

sebagai berikut: 
 
 
 

Tabel 2. Kategori Daya Serap Mahasiswa 
dan Efektivitas LKM 

 
No.  Interval Daya 

Serap 
Kategori 
Daya Serap  

Kategori 
Efektivitas 
LKM 

1 8η ≤ DS ≤  100 Amat baik Sangat 
efektif 

2 70  ≤ DS  85 Baik efektif 

3 ηη  ≤ DS  70 Cukup baik Cukup 
efektif 

4 40  ≤ DS  55 Kurang baik Kurang 
efektif 

5  DS  40 Tidak baik Tidak efektif 

 
Penilaian praktikalitas LKM dari  respon 

mahasiswa selama pembelajaran 

Termodinamika dengan menggunakan 
LKM yang sudah dikembangkan berbasis 
collaborative Learning dengan teknik  
persentase yakni 
 

P =  x 100 % 

 
Kriteria mengambil keputusan dipakai 
ketentuan berikut ini: 
 

Tabel 3.  Kriteria Respon Mahasiswa 

Dalam Pembelajaran Dengan 
Menggunakan LKM 
Termodinamika   berbasis 

Collaborative Learning 
 

No.  Interval Skor Respon 
Mahasiswa Terhadap 
LKM 

Kategori Respon  

1 0 ≤  P  25 Rendah 

2 βη  ≤  P  50 Sedang 

3 η0  ≤  P  75 Tinggi 

4 7η  ≤  P  100 Sangat Tinggi 

 

Kriteria penarikan kesimpulan adalah LKM 

memiliki praktikalitas  yang baik jika 
minimal kategori respon minimal tinggi. 
 
 

Hasil Dan Pembahasan 

 
LKM  ialah lembar kerja yang berisi 
informasi dan perintah/instruksi daridosen 
kepada mahasiswa untuk mengerjakan 
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suatu kegiatan belajar dalam bentuk kerja 
kelompok untuk mencapai suatu tujuan.. 

Dalam hal ini LKM Termodinamika yang 
dikembangkan dipergunakan mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Fisika  pada 
semester 2 berorientasi collaboratif learning 

 

1. Validitas LKM Termodinamika 
 
Validasi LKM Termodinamika berbasisi 
collaboratif learning yang dikembangkan  

dilakukan oleh Dosen Program Studi 

Pendidikan Fisika FKIP UR diperoleh hasil 
sebagai berikut: 

 
Tabel 4. Hasil Validasi LKM 

Termodinamika Berbasis 
Collaborative Learning 

 

 
 
Berdasarkan hasil analisis data yang 
diperoleh pada Tabel 3, terlihat bahwa 
validitas dari LKM Termodinamika  

berbasis collaborative learning yang 
dikembangkan berkategori valid. 

 
Efektivitas dari LKM yang dikembangkan 

dinilai dari  hasil tes mahasiswa setelah 
pembelajaran yang menggunakan LKM 
Termodinamika  dengan menerapkan  
model collaborative learning. Hasil analisis 
data dapat dilihat dari Tabel 4. 

 
 
 

Tabel 5. Hasil Analisis Daya Serap 
Mahasiswa Setelah 

Pembelajaran Dengan 
Menggunakan LKM 
Termodinamika Berbasis 
Collaborative Learning 

 

 
 

Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa 
rata- rata daya serap mahasiswa dalam 
matakuliah Termodinamika setelah 
pembelajaran dengan menggunakan LKM 

Termodinamika berbasis collaborative 

learning adalah cukup baik. Artinya LKM 
yang dikembangkan  cukup efektif 
digunakan dalam matakuliah 

Termodinamika di Program Studi 

Pendidikan Fisika FKIP UR.  
 
Respon subjek penelitian terhadap Hand 
Out yang dikembangkan  diperoleh hasil 

seperti yang tertera dalam Tabel 6. 
 
Tabel 6. Hasil Analisis Respon Mahasiswa 

Terhadap LKM Termodinamika 
 

No. Indikator Jumlah 
Subjek (%) 

Kategori 

1. Senang   97,30 Sangat Tinggi 
2. Baru   51,35 Tinggi 
3. Baik 100,00 Sangat Tinggi 
Rata-Rata (%)    82,88 
Kategori Sangat Tinggi 

 
Hasil analisis data di atas menunjukkan 
bahwa subjek penelitian (mahasiswa) 
merespon positif terhadap LKM 

Termodinamika   yang dikembangkan. Hal 
ini juga didukung dengan data yang 
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diperoleh tentang berminat tidaknya subjek 
penelitian terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan LKM Termodinamika 
sebagai penuntun belajar, ternyata 100 % 
dari mereka menyatakan keuntungan 
belajar dengan menggunakan LKM 
berbasis collaborative learning terhadap 

pembelajaran Termodinamika. Artinya 
LKM Termodinamika yang dikembangkan 
ini praktis digunakan oleh mahasiswa.. 
 

Dari masukan yang diberikan oleh validator  

dan mahasiswa ada beberapa kelemahan 
yang terdapat di dalam LKM 
Termodinamika yang dikembangkan dan 
harus diperbaiki yaitu: 

a. Penggunaan gambar masih kurang, 
sehingga terlihat LKM bersifat abstrak. 

b. Hubungan emosional antara mahasiswa 
dalam kelompok belum tergambar 

secara eksplisit. 
c. Lama pengerjaan LKM hendaknya 

dicantumkan. 
d. Pembagian anggota kelompok harus 

heterogen terutama dalam kemampuan 

akademis, agar kerja kelompok lebih 
efektif 

 

Kesimpulan 

Hasil analisis data dari validator dan hasil 
tes serta respon mahasiswa terhadap LKM 
Termodinamika berbasis collaboratif 

learning yang dikembangkan diperoleh 
temuan-temuan sebagai berikut: 

1. Rata-rata validitas LKM 
Termodinamika yang dinilai oleh 
validator berkategori Valid  (3,70). 

2. Rata-rata daya serap mahasiswa 66,89 

% pada kategori cukup baik, sehingga 
efektivitas LKM Termodinamika 
berkategori cukup efektif. 

3. Rata-rata respon siswa terhadap LKM 
Termodinamika sangat Tinggi (82,88 

%). 
Berdasarkan temuan-temuan di atas dapat 
disimpulkan bahwa LKM Termodinamika 
berorientasi model colaborative learning 

yang dikembangkan, valid,  cukup efektif 
dan praktis. Artinya LKM Termodinamika 

yang dikembangkan dapat digunakan 
sebagai penuntun mahasiswa dalam 
perkuliahan Termodinamika.  
 
Dari hasil penelitian ini disarankan kepada 

peneliti lain untuk kiranya dapat 
mengembangkan LKM untuk matakuliah 
lain, dengan memperhatikan syarat-syarat 
pengembangan LKM yang baik serta dapat 

pula mmengimplementasikannya dengan 

model-model pembelajaran inovatif. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian literasi sains fisika siswa pada aspek 
pengetahuan sains, kompetensi sainstifik dan konteks serta menilai literasi sains siswa sekolah menengah 
di kota Pekanbaru.Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Pengembangan yaitu suatu bentuk penelitian 
yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebutdan hasil 
produk berupa instrument ini dilanjutkan dengan penelitian survei.Objek penelitian ini adalah instrumen 
penilaian literasi sains fisika siswa yang direvisi, divalidasi, dan diuji validitas butir skor dan tingkat 
reliabilitasnya. Setelah dinyatakan valid oleh pakar, dilakukan uji coba skala kecil dengan 31 siswa 
subjek uji coba, diperoleh hasil validitas butir skor sebanyak 28 dari 34 item soal valid atau 80% item 
soal valid. Sedangkan tingkat  reliabilitasnyadiperoleh 0,67, artinya tingkat reliabilitas instrumen 
penilaian literasi sains fisika siswa pada aspek pengetahuan sains, kompetensi sainstifik dan konteks 
berada pada kategori tinggi dan telah layak digunakan. Penelitian survai ini, melibatkan 150 siswa kelas 
VIII dari dua sekolah di kota Pekanbaru. Hasil yang didapatkan adalah tingkat literasi sains siswa sekolah 
menengah yang diamati berada  dalam kategori rendah. 

 

Kata kunci: literasi sains, validitas, reliabilitas, survei  
 

 

ABSTRACT 

 

This study aimsto develop scientific literacy assessment instrument physics students on aspects of 
knowledge, competencies scientific and context and then rated the literation of science from high school 
students in Pekanbaru. This research is a form of Research and Development is a form of research that is 
used to produce a particular product, and test the effectiveness of these products. Object of this research 
is scientific literacy assessment instrument physics students revised, validated, and tested the validity of 
the score and the level of reliability. After validity tobe continue testing a small scale with 31 students 
test subjects, the validity of the results obtained score as many as 28 of the34 items is valid or about 80% 
of items are valid. While the level of reliability obtained 0.67, meaning that the level of scientific literacy 
assessment instrument reliability physics students on aspects of knowledge, competencies scientific and 
context are in the high category and can be to used. This survey involved 150 student in class VIII whom 
selected from two different high schools in Pekanbaru. The result showed that literation science rates of 
students still in low category. 
 
Keywords: science literacy, validity, reliability, survey. 
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Pendahuluan 

 

Pesatnya perkembangan sains dan teknologi 
dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, 
menuntut manusia untuk semakin bekerja 
keras menyesuaikan diri dalam segala 

aspek kehidupan  Potensi diri  akan dapat 
terwujud jika pendidikan sains mampu 
melahirkan siswa yang cakap dalam 
bidangnya dan berhasil menumbuhkan 
kemampuan berpikir logis, berpikir kreatif, 

kemampuan memecahkan masalah, bersifat 

kritis, menguasai teknologi serta adaptif 
terhadap perubahan dan perkembangan 
zaman.  Dengan demikian proses 
pendidikan sains diharapkan mampu 

membentuk manusia yang melek sains atau 
dapat dikatakan ber-literasi sains.  

Fletcher-Campbell et al (2009) menyatakan 

bahawa literasi itu adalah sebuah konsep 
yang kompleks sehingga untuk 
mendapatkan kemampuan ini diperlukan 
proses yang rumit. Norton (2010) 

mengingatkan bahwa literasi itu bukan 

sekadar kemampuan membaca dan menulis 
saja melainkan hubungan antara 
kemampuan itu dengan lingkungannya, 
baik dalam tatanan local, regional dan 

internasional. Dalam PISA (2009) dan 
PIRLS (β011) ‘lingkungan’ literasi itu 
digali, dari keadaan infrastruktur  negara 
yang dapat mendukung kebijakan 

pendidikan sampai pada tatahan praktis 
pada kegiatan belajar sehari-hari. Oleh 
kerana itu, melihat hasil studi international 
ini tidak cukup hanya dengan menafsirkan 

angka-angka pencapaian siswa kita, tetapi 

juga harus dilihat faktor-faktor determinan 
yang mempengaruhi prestasi tersebut. 
 
Pengukuran literasi sains penting untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa 
terhadap pengetahuan sains, tetapi juga 
pemahaman terhadap berbagai aspek proses 
sains, serta kemampuan mengaplikasikan 
pengetahuan dan proses sains dalam situasi 

nyata. Pengukuran literasi sains pertama 
kali dilakukan pada tahun 2000 oleh PISA 

yang diteruskan secara berkala setiap 3 
tahun. Hasil pengukuran literasi sains 
terakhir PISA pada tahun 2009 yang 
publikasikan oleh OECD (Organization 

For Economic Cooperation and 

development) menunjukkan bahwa tingkat 
literasi sains siswa Indonesia masih rendah. 
Dimana Indonesia menduduki peringkat ke-
66 dari 74 negara anggota OECD dengan 

scor rata-rata 383 (OECD, 2010). 

 
Rendahnya literasi sains bangsa Indonesia 
terindikasi dalam banyak hal. Misalnya,  
Orang tetap menggunakan telepon genggam 

ketika terperangkap di lokasi yang diduga 
terdapat bom. Orang merasa aman berteduh 
di bawah pohon rindang ketika hujan 
berpetir atau bermain layang-layang di atas 

atap rumah ketika akan hujan. Seseorang 
pelajar mengambil layangan yang terpaut 
pada kabel listrik yang bertegangan tinggi 
sehingga tersetrum arus listrik.Seorang 
siswa mengukur air dengan menggunakan 

thermometer di dekat kipas angin.Masih 
banyak bukti-bukti lain yang dapat menjadi 
indikator rendahnya literasi sains di negara 
kita. Walau beberapa siswa Indonesia 

menjadi juara dalam olimpiade sains tetapi 
prestasi tersebut belum menjamin dikatakan 
sebagai  siswa yang melek sains.  
 
Kemampuan  literasi sains siswa Indonesia 

tergolong rendah, tidak sejalan dengan 
prestasi siswa Indonesia dalam olimpiade 
sains internasional yang menunjukkan hasil 

yang mengembirakan. Hasil literasi sains 

yang dipublikasikan PISA mengungkapkan 
gambaran literasi siswa secara menyeluruh 
untuk rata-rata siswa Indonesia.Artinya 
hasil literasi sains dapat berbeda apabila 
dilakukan tes pada ruang lingkup yang 

lebih kecil.Apalagi mengingat kurikulum 
yang dipakai di Indonesia saat ini 
dikembangkan dengan kondisi satuan 
pendidikan, potensi dan karakteristik 
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daerah, serta sosial budaya masyarakat 
setempat dan peserta didik. Tentu juga akan 

memberikan pengaruh kepada aspek-aspek 
belajar yang temasuk juga kemampuan 
literasi sains (Yusuf, Suhendra, 2012). 
 
Pengembangan alat ukur literasi dalam 

PISA 2009 menyangkut tiga aspek yaitu 
Aspek pengetahuan, kompetensi saintifik 
dan aspek konteks. Aspek pengetahuan 
sains merujuk pada konsep-konsep kunci 

dari sains yang diperlukan untuk 

memahami fenomena alam dan perubahan 
yang dilakukan terhadap alam melalui 
aktivitas manusia.Proses sains merujuk 
pada proses mental yang terlibat ketika 

menjawab suatu pertanyaan atau 
memecahkan masalah. Sedangkan aspek 
konteks sains merujuk pada situasi dalam 
kehidupan sehari-hari yang menjadi 

lahanbagi aplikasi proses dan pemahaman 
konsep sains. 

Pengukuran literasi sains penting untuk 

mengetahui sejauh mana kemelekan siswa 

terhadap konsep-konsep sains, proses sains 
dan mengaplikasikan konsep sains dalam 
menyelesaikan permasalahan dalam 
kehidupan sehari-hari.Oleh karena itu 

diperlukan suatu instrumen literasi sains. 
Walaupun Instrumen literasi sains sudah 
ada dan  dapat diadopsi dari survai 
internasional seperti PISA. Namun, hasil 

literasi sains Indonesia dalam studi 
internasional berlaku secara umum dan 
soalnya berlevel internasional.Mengingat 
keberagaman latar belakang siswa dan 

kurikulum dalam tingkat satuan pendidikan 

yang disesuaikan dengan daerah setempat 
serta spesifikasi pelajaran sains khususnya 
fisika, maka penulis tertarik untuk 
mengembangkan instrument literasi sains 

untuk digunakan dalam ruang lingkup kecil 
dalam lingkup pelajaran sains.Dengan 
adanya instrumen ini, baik guru atau siswa 
dapat membiasakan diri dan mengenal 
literasi sains. Bagi pemerintah pola 

pendidikan sebaiknya diarahkan untuk 
membentuk literasi sains siswa karena 

literasi ini merupakan long life education  
yang sangat diperlukan dalam kehidupan 
mendatang para siswa.  
 
Literasi sains bersifat multidimensional, 

bukan hanya pemahaman terhadap 
pengetahuan sains, melainkan lebih dari 
itu.Literasi  sains juga menilai pemahaman 
peserta didik terhadap karakteristik sains 

sebagai penyelidikan ilmiah, kesadaran 

akan betapa sains dan teknologi 
membentuk lingkungan material, 
intelektual dan budaya, serta keinginan 
untuk terlibat dalam isu-isu terkait sains, 

sebagai manusia  yang reflektif. Literasi 
sains dianggap suatu hasil belajar kunci 
dalam pendidikan pada usia 15 tahun bagi 
semua siswa, apakah meneruskan belajar 

sains atau tidak setelah itu (PISA 2009).  
 
Tiga dimensi besar literasi sains dalam 
pengukurannya yang terdapat dalam 
publikasi OECD, 2009,  Assessing 

Scientific, Reading and Mathematical 

Literacy: A Framework for PISA 2006 

adalah: 
 

a. Aspek Pengetahuan 
 
Pengetahuan sains merujuk pada konsep-
konsep kunci dari sains yang diperlukan 
untuk memahami fenomena alam dan 

perubahan yang dilakukan terhadap alam 
melalui aktivitas manusia. Dalam 
menentukan pengetahuan (kontens sains) 

PISA menetapkan kriteria sebagai berikut; 

 Relevan dengan situasi kehidupan 
nyata 

 Merupakan pengetahuan penting 
sehingga penggunaannya berjangka 

panjang 

 Sesuai untuk tingkat perkembangan 

anak usia 15 tahun 
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Berdasarkan kriteria pengetahuan seperti 
itu, dipilih pengetahuan yang diperlukan 

untuk memahami alam dan memaknai 
pengalaman dalam konteks personal, sosial 
dan global pada PISA 2009. Indikator pada 
aspek pengetahuan terdiri dari sisitem fizik, 
sistim hidup, dan system bumi dan 

antariksa 
 
b. Aspek Kompetensi Sainstifik 
 

Kompetenasi saintifik (proses sains) 

merujuk pada proses mental yang terlibat 
ketika menjawab suatu pertanyaan atau 
memecahkan masalah, seperti 
mengaplikasikan pengetahuan sains atau 

pengetahuan tentang sains yang tepat pada 
situasi tertentu, mengenal dan 
mengkomunikasikan pertanyaan yang dapat 
diselidiki secara ilmiah, memberikan alasan 

yang mendukung atau melawan kesimpulan 
yang terkait dengan data yang 
disediakan.menarik fakta dan kesimpulan 
melalui kalimat, diagram, grafik.  
 

Namun dalam perkembangan terakhir, 
PISA memilih istilah “kompetensi sains” 
sebagai pengganti proses sains. Pada tabel 
diatas aspek kompetensi sains terdiri atas 

tiga domain kompetensi yaitu menjelaskan 
fenomena secara ilmiah, mengidentifikasi 
isu masalah sains, dan menggunakan bukti 
ilmiah. 
 

c. Aspek Konteks 
 
Aspek konteks merujuk pada situasi dalam 

kehidupan sehari- hari yang menjadi lahan 

aplikasi proses dan pemahaman konsep 
sains. Dalam memilih konteks, pikiran 
dasarnya ialah PISA yang bertujuan menilai 
pemahaman dan kemampuan dalam sains, 
serta sikap-sikap yang harus dimiliki siswa 

pada akhir masa wajib belajar. Situasi nyata 
yang menjadi konteks aplikasi sains tidak 
semata- mata secara khusus diangkat dari 
materi pelajaran di sekolah, melainkan dari 

kehidupan sehari-hari seperti lain perilaku 
ramah lingkungan, penggunaan dan 

pembuangan barang-barang, pemilihan 
makanan, kesehatan komunitas, 
Perkembangan mutakhir sains dan 
teknologi antara lain barang barang baru, 
rekayasa genetic, teknologi senjata, dan 

transportasi, Perkembangan mutakhir sains 
dan teknologi antara lain kepunahan 
spesies, eksplorasi luar angkasa,  dan 
struktur alam semesta. 

 

Hasil atau data penelitian itu sangat 
tergantung pada jenis alat (instrumen) 
pengumpul datanya. Menurut Setyosari, 
(2010) mengatakan  suatu penelitian akan 

memberikan nilai yang tinggi apabila 
digarap dengan sistematis dan cermat. 
Kualitas data selanjutnya menentukan 
kualitas penelitian itu sendiri.Oleh sebab 

itu, hal yang perlu kita cermati adalah alat 
atau instrument pengambil data 
penelitian.Mutu hasil penelitian mudah 
diragukan karena alat atau instrument yang 
dipakai untuk mengumpulkan data kurang 

dapat dipercaya.Oleh sebab itu alat atau 
instrumen penelitian itu haruslah memiliki 
tingkat kesahihan dan sekaligus memiliki 
tingkat kepercayaan. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam penyusunan sebuah 
instrument adalah validitas tes dan 
reliabilitas tes. 
 
Arikunto (2005) menyatakan bahwa 

validitas sebuah tes dapat diketahui dari 
hasil pemikiran yang dikatakan sebagai 
validitas logis. Validitas logis dapat 

dibedakan menjadi validitas isi dan 

validitas konstruksi. Untuk menetapkan 
validitas isi diperlukan adanya ahli bidang 
studi, ahli pengukuran, dan para pakar yang 
memiliki keahlian yang relevan dengan 
bidang kajiannya.Kajian secara cermat dan 

kritis dari para pakar itulah dijadikan 
landasan untuk menentukan validitas pada 
validitas isi (Setyosari, 2010). Sedangkan 
validitas konstruk untuk meyakinkan bahwa 
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instrument telah dapat secara tepat 
mengukur aspek-aspek berpikir 

sebagaimana yang telah ditentukan dalam 
tujuan instruksional khusus. Dengan kata 
lain jika butir- butir yang mengukur aspek 
berfikir tersebut sudah sesuai dengan tema 
berfikir yang menjadi tujuan 

instruksionalnya. 
 
Reliabilitas disebut juga kehandalan, suatu 
alat tes dikatakan handal jika alat tersebut 

teliti, konsisten, stabil, dan dapat dipercaya 

kebenarannya (Arikunto, 2005). Tingkat 
reliabilitas suatu instrumen menunjukkan 
berapa kali pun data itu diambil akan tetap 
sama. Dalam penelitian ini, reliabilitas yang 

akan dipakai adalah Kuder- Richardson 
(Kuder- Richardson realibility) karena 
apabila butir-butir  tes berbentuk tes 
objektif atau butir- butir tes diberi skor 

benar atau salah pada suatu tes yang 
dilakukan dengan formula Kuder- 
Richardson. Terdapat 2 buah rumus Kuder- 
Richardson yang dikenal sebagai KR- 20 
dan KR-21. Dalam penelitian ini dignakan 

KR-20  karena cenderung memberikan 
hasil yang lebih tinggi dari KR 21, tetapi 
pekerjaannya lebih rumit  (Arikunto, 2005). 
 

 

Metode Penelitian 

 

Bentuk penelitian ini adalah Penelitian dan 
Pengembangan (Research and 

Development) yaitu suatu bentuk penelitian 
yang digunakan untuk menghasilkan 
produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut (Creswel, 2012). Setelah 

insrumen ini valid dan reliable dilanjutkan 
dengan penelitian survai guna melihat 
tingkat literasi sains siswa di kota 
Pekanbaru. 
 

Pada rancangan penelitian pengembangan 
instrumen penilaian  literasi sains siswa 
digunakan model pengembangan ADDIE. 
Ada pun beberapa tahapan-tahapan 

pengembangan instrumen dalam bagan 
diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 
a. Analysis 

 
Analisis merupakan kegiatan awal untuk 
mengetahui kebutuhan dan tujuan produk 

yang akan dikembangkan. Dengan 
mengkaji kebutuhan , pengembang akan 
mengetahui adanya suatu keadaan yang 
seharusnya ada dan keadaan nyata atau riil 

di lapangan yang sebenarnya. Dengan 

melihat kesenjangan yang terjadi 
pengembangan mencoba menawarkan suatu 
alternatif pemecahan dengan suatu produk 
atau desain tertentu. 

 
b. Design 

 

Dalam tahapan desain peneliti mulai 

mengumpulkan, menyusun dan merancang 
produk yang akan dikembangkan. Diawali 
dengan mengumpulkan indikator- indikator 
yang akan dijadikan pedoman pembuatan 
item soal yaitu indikator dalam PISA. 

Kemudian menentukan proporsi setiap 
aspek untuk item soal, jenis item 
pertanyaan, dan lamanya tes.Selanjutnya 
merancang format validasi dan item soal. 

 
c. Development 

 
Dalam tahapan pengembangan peneliti 
mulai melakukan validasi terhadap 

instrumen yang dikembangkannya. Apabila 
menurut validator instrumen belum layak 
digunakan maka akan direvisi untuk 

kemudian divalidasi kembali. Setelah 

instrumen dinyatakan valid maka instrumen 
siap untuk diujicobakan. 
 
Validator untuk menelaah kelayakan 
instrument literasi sains siswa dalam aspek 

pengetahuan, kompetensi, dan konteks 
divalidasi oleh validator yaitu terdiri dari 
pakar materi dan pakar pembelajaran. 
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d. Implementation 
 

Instrumen yang telah valid akan dilakukan 
uji coba dalam skala kecil untul mengetahui 
realibilitasnya. Jumlah siswa dalam uji coba 
adalah 31 orang siswa yang duduk di 
Sekolah Menegah Pertama  kelas VII.  

 
e. Evaluation 
 
Instrumen yang telah diimplementasikan 

akan diperoleh data hasil uji coba skala 

kecil yang akan dilakukan analisis validitas 
butir skor dan  tingkat reliabilitasnya. 
 
Untuk menentukan koefisien korelasi (skor 

butir dikotomi) antara skor butir dengan 
skor total tes digunakan koefisien korelasi 
point biserial. 
 

Koefisien korelasi yang didapat untuk 
masing-masing butir dibandingkan dengan 
koefisien korelasi yang ada pada tabel-r 
dengan alpha tertentu, misalnya = 0,05. Jika 
koefisien korelasi antara skor butir dengan 

skor total tes > rtabel maka butir tersebut 
valid berdasarkan ukuran validitas internal 
(Djaali dalam Sappaile, 2005). Karena 
butir- butir  tes berbentuk tes objektif atau 

butir- butir tes diberi skor benar atau salah. 
Maka data yang telah dikumpulkan akan di 
uji reliabilitasnya dengan teknik Kuder-
Richardson 20 atau KR- 20. Menurut 
Arikunto (2005) derajat realibilitas 

instrument atau kebolehpercayaan 
instrument apabila lebih besar dari 0,61 
sudah dianggap kuat. 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

 
Instrumen penilaian literasi sains fisika 
siswa pada aspek pengetahuan, kompetensi, 

dan konteks adalah sebuah instrumen yang 
dapat menilai  tingkat literasi sains siswa. 
Dalam menghasilkan instrumen tersebut 
peneliti melakukan beberapa tahapan yaitu 

  
A. Validasi Instrumen Tes 

 

1. Aspek Pengetahuan 
 
Item soal pada aspek pengetahuan dipilih 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 
PISA yaitu pengetahuan yang diperlukan 
untuk memahami alam dan memaknai 
pengalaman dalam setiap cakupan 
kehidupan.Berdasarkan kriteria tersebut 

peneliti mengembangkan 8 item soal pada 

aspek pengetahuan dengan satu indikator 
yaitu sistem fisik. Hasil validasi oleh 
validator pada aspek pengetahuan disajikan 
pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Hasil validasi oleh validator pada 

aspek pengetahuan 
 

 
ST –Sangat Tinggi, T-Tinggi 
 
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa sub 
indikator perubahan fizik materi, gerak dan 

gaya mendapatkan interpretasi sangat 
tinggi. Artinya soal sangat bagus untuk 
untuk dilanjutkan sebagai uji coba skala 
kecil. 

 
2. Aspek Kompetensi 
 

Kompetensi sains merujuk pada proses 
mental yang terlibat ketika menjawab suatu 

pertanyaan atau memecahkan masalah, 
seperti mengidentifikasi dan 
menginterpretasi bukti serta menerangkan 
kesimpulan. Dalam pengembangan item 

soal pada aspek kompetensi peneliti juga 
menyesuaikan dengan indikator-indikator 
yang terdapat dalam instrument literasi 
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dalam PISA 2012 (OECD, 2013). Hasil 
validasi oleh validator pada aspek 

kompetensi disajikan dalam Tabel 2 dengan 
indikator berdasarkan PISA 2006. 
 
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa pada 
indikator menjelaskan fenomena secara 

ilmiah mendapatkan interpretasi sangat 
tinggi. Pada indikator mengidentifikasi isu 
masalah sains mendapatkan interpretasi 
sangat tinggi dan satu sub indikator 

mendapatkan interpretasi tinggi artinya baik 

untuk diujicobakan dalam skala kecil. Pada 
indikator menggunakan bukti ilmiah 
mendapatkan interpretasi sangat tinggi. 
Semua indikator pada aspek kompetensi 

mendapatkan interpretasi sangat tinggi 
artinya rata-rata item soal yang terdapat 
dalam setiap indikator dalam aspek 
kompetensi  layak untuk diuijicobakan 

dalam skala kecil. 
 
Tabel 2.  Hasil validasi oleh validator pada 

aspek kompetensi 

 

3. Aspek konteks 
 

Aspek konteks merujuk pada situasi dalam 
kehidupan sehari- hari yang menjadi lahan 
aplikasi proses dan pemahaman konsep 
sains. Item soal pada aspek konteks dipilih 
berdasarkan cakupan tema sains dalam 

konteks yang diberikan PISA 2012, dimana 
tema-tema pada konteks tersebut 
berhubungan dengan sains.Hasil validasi 
oleh validator pada aspek konteks disajikan 

dalam Tabel 3. 

 
Tabel 3. Hasil validasi oleh validator pada 

aspek konteks 
 

No Indikator Rata  

1 Sumberdaya alam 4,5 ST 

2 Lingkungan  4,3 ST 

3 Resiko 4,3 ST 

4 Perkembangan mutakhir 

sains dan teknologi  

4 ST 

Skor rata- rata indikator 4,50 ST 

 

Hasil validasi instrumen tes literasi sains 
fisika siswa pada aspek pengetahuan, 
kompetensi, dan konteks dapat dikatakan 
bahwa rata-rata setiap butir item sangat 

baik dan rata-rata setiap indikator sangat 
baik sehingga sudah layak untuk 
diujicobakan dalam skala kecil untuk 
mengetahui validitas butir skor dan tingkat 

reliabilitasnya. 
 

B. Validitas Butir Skor 

 
Instrumen penilaian literasi sains ini diuji 

cobakan pada skala kecil dengan jumlah 
responden 31 orang siswa.Hasil uji coba 
dianalisis dengancara mengkorelasikan skor 
total setiap item soal dengan skor total 

semua item. Menurut Sugiyono (2008) 
Analisis factor dilakukan dengan cara 
mengkorelasikan jumlah skor factor dengan 
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skor total. Bila korelasi tiap faktorpositif 
dan besarnya 0,3 ke atas maka intrumen itu 

memiliki validitas yang baik. Dari hasil 
yang telah diperoleh terdapat 28 dari 34 
item soal valid. Atau secara persentase 82 
% item soal pada instrumen literasi sains 
fisika siswa yang  dikembangkan valid 

yang berarti bahwa item-item pertanyaan 
tersebut berkorelasi signifikan terhadap 
skor total. Lebih jauh lagi Lazwari (2013) 
mengatakan bahwa item-item tersebut 

mampu memberikan dukungan dalam 

mengungkap apa yang ingin 
diungkap.Sedangkan beberapa item soal 
yang tidak valid (r hitung di bawah 0.3) 
maka item tersebut harus diperbaiki atau 

dibuang (Sugiyono, 2008). Dalam 
penelitian ini item yang tidak valid 
dibuang, karena telah cukup mewakili 
setiap aspek dalam instrumen tes. 

Adapun persentase kevalidan  pada setiap 
aspek literasi sains disajikan dalam Gambar 
1. 

 

 
Gambar 1. Hasil Validitas Butir Skor Setiap 

Aspek Literasi Sains. 
 
Dari Gambar 1 diperoleh75%  item soal 
pada aspek pengetahuan valid, 78% item 

soal pada aspek kompetensi, dan 92% item 

soal pada aspek konteks. Dapat dikatakan 
bahwa aspek pengetahuan merupakan aspek 
yang paling sedikit memiliki butir soal 
yang valid. Hal ini dapat disebabkan 

olehberbagai faktor, menurut Sugiharto 
(2010) faktor-faktor tersebut antara lain 
yaitu faktor dari dalam tes seperti instrumen 
tes, faktor dari luar tes seperti administrasi 
dan kriteria penskoran, dan faktor yang 

berasal dari jawaban siswaitu sendiri. 
Ketidakvalidan butir soal pada setiap aspek 

dikeluarkan atau dibuang dari intrumen ini. 
Dan kemudian dilanjutkan ke uji reabilitas. 
 

C. Reliabilitas Instrumen Tes 

 

Data dari item soal yang valid akan 
dikumpulkan dan di uji realibilitasnya 
dengan teknik Kuder-Richardson 20 atau 
KR-20 untuk memperoleh nilai koofisien  

reliabilitas. Hasil pengujian realibilitas 

didapatkan 0,67.Ini berarti bahawatingkat 
realibilitas instrumen penilaian literasi sains 
fisika siswa pada aspek pengetahuan, 
kompetensi, dan konteks telah memiliki 

kekuatan hubungan yang kuat yang berarti 
instrumen tes telah dapat dianggap reliabel. 
 
Hasil survey terhadap literasi sains siswa 

dari dua sekolah menengah yang ada di 
kota Pekanbaru dengan jumlah 150 siswa, 
didapatkan data sebagai mana Gambar 2. 

 
Gambar 2. Persentase Tingkat Literasi sains 

siswa  
 

Hasil pada Gambar 2 menunjukkan bahwa 
literasi sains siswa di sekolah yang diamati 
terlihat bahawa 51% siswa mempunyai 

tingkat literasi yang masih rendah, 26% 
berada pada tingkat literasi sedang dan 29% 

berada pada tingkat literasi tinggi.Hal ini 
sejalan dengan pendapat Yusuf, Suhendra 
(2012) yang menyatakan bahwa 
kemampuan literasi sains siswa Indonesia 

masih tergolong rendah. 
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Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
instrumen penilaian literasi sains sains 
siswa pada aspek pengetahuan, kompetensi, 

dan konteks yang dikembangkan dalam 
penelitian ini memiliki Persentase 
kevalidan item soal setiap aspeknya 
diperoleh sebesar  75%  item soal pada 
aspek pengetahuan valid, 78% items soal 

pada aspek kompetensi, dan 92% item soal 

pada aspek konteks. Reliabilitas instrumen 
tes memiliki koofisien realibilitas 0,67 
dengan interpretasi  tinggi.Artinya 
instrument literasi sains yang telah dibuat 

ini telah layak untuk digunakan mengukur 
tingkat literasi siswa sekolah menengah. 
 
Dari hasil survey terhadap tingkat literasi 

sains siswa di kota Pekanbaru dengan 
menggunakan instrument yang telah 
dinyatakan valid dan reliable, didapatkan 
51% siswa mempunyai tingkat literasi yang 

masih rendah, 26% berada pada tingkat 

literasi sedang dan 29% berada pada tingkat 
literasi tinggi. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran The Power Of Two terhadap Hasil Belajar Fisika 
Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 1 Lubuklinggau”. Hal ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil 
belajar fisika siswa karena kurang aktif dan lemahnya motivasi siswa terhadap pelajaran fisika.Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran The Power of Two terhadap hasil 
belajar fisika siswa kelas X di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Lubuklinggau”.Jenis penelitian 
ini adalah eksperimen, dengan desain yang digunakan control group pre-test post-testdesign.Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Lubuklinggau yang berjumlah 
152 orang. Dua kelas diambil sebagai sampel secara acak, dimana kelas X.4 yang berjumlah 38 orang 
terpilih sebagai kelas eksperimen dan kelas X.3 yang berjumlah 38 orang terpilih sebagai kelas kontrol. 
Kelas eksperimen diajar dengan menggunakan model pembelajaran The Power of Twosedangkan kelas 
kontrol diajar dengan menggunakan metode ceramah bervariasi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah tes dan observasi, tes berbentuk uraian sebanyak lima soal. Dari hasil analisis data 
menggunakan uji-t dengan taraf kepercayaan α = 0,0η diperoleh bahwa thitung>ttabel(4,99 > 1,67), 
sedangkan untuk aktifitas siswa melalui observasi, diperoleh rata-rata observasi keseluruhan pada kelas 
kontrol yaitu 69termasuk kategori baik, pada kelas eksperimen diperoleh rata-rata 87 termasuk kategori 
sangat baik. sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh  model pembelajaran The Power of Twoterhadap 
hasil belajar fisika siswa kelas X di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Lubuklinggau. 

 
Kata Kunci: Pengaruh, Model PembelajaranThe Power of Two, Hasil Belajar 
 
 

ABSTRACT 
 

This study, entitled "Effects of Learning Model The Power Of Two on Yield Learning Physics Class X 
SMA Muhammadiyah 1 Lubuklinggau". It is motivated by low yields physics student learning because it 
is less active and weak motivation of students to the physics lessons. The purpose of this study was to 
determine the effect of learning model The Power of Two on learning outcomes physics class X students 
at SMA Muhammadiyah 1 Lubuklinggau ". This type of research is experimental, with a design that used 
the control group pre-test post-test design. The population in this study were all students of class X SMA 
Muhammadiyah 1 Lubuklinggau which amounted to 152 people. Two classes were sampled at random, 
where the class X.4 totaling 38 people selected as experimental class and class X.3 totaling 38 people 
selected as the control class. Experimental class taught using learning model The Power of Two, while 
the control class taught using lecture method varies. Data collection techniques used are tests and 
observation, tests shaped description of five questions. From the results of data analysis using t-test with 
a level of α = 0.0η was obtained that thitung> ttabel (4.λλ> 1.θ7), while for the student activity through 
observation, obtained an average overall observations on the control class is 69 including both categories, 
the experimental class earned an average of 87 including the excellent category. so it can be concluded 
there is the influence of the learning model The Power of Two on learning outcomes physics class X 
students at SMA Muhammadiyah 1 Lubuklinggau. 
 

Keywords: Effects, Learning Model The Power of Two, Learning Outcomes
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Pendahuluan 

 

Pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP), menuntut siswa untuk 
memiliki kompetensi khusus dalam semua 
mata pelajaran setelah proses pembelajaran. 

Kompetensi merupakan kemampuan 
berpikir, bertindak dan bersikap secara 
konsisten sebagai perwujudan dari 
pengetahuan, keterampilan, dan nilai. 
Kompetensi ini sebagai bekal bagi peserta 

didik agar dapat menanggapi: i) isu lokal, 

nasional, kawasan, dunia, sosial, ekonomi, 
lingkungan dan etika; ii) menilai secara 
kritis perkembangan dalam bidang Sains 
dan teknologi serta dampaknya; iii) 

memberi sumbangan terhadap 
kelangsungan perkembangan Sains dan 
teknologi; iv) memilih karir yang tepat 
(Depdiknas, 2004). 

 
Pada dasarnya proses belajar mengajar 
merupakan proses komunikasi antara guru 
dengan siswa. Proses pembelajaran dapat 

dikatakan berhasil apabila siswa mencapai 

kompetensi yang diharapkan, karena hal itu 
merupakan cerminan dari kemampuan 
siswa dalam menguasai suatu materi. Hal 
ini tidak terlepas dari kemampuan guru 

dalam memilih dan menggunakan metode 
dan media yang tepat dan efektif. 
 
Fisika merupakan bagian dari Ilmu 
Pengetahuan Alam yang merupakan hasil 

kegiatan manusia berupa pengetahuan, 
gagasan dan konsep yang terorganisir 
tentang alam sekitar yang diperoleh dari 

pengalaman melalui serangkaian proses 

ilmiah. Namun pada saat ini Sains (Fisika) 
merupakan salah satu mata pelajaran yang 
dianggap sulit oleh sebagian besar siswa 
sekolah menengah.Hal ini disebabkan oleh 
banyaknya rumus Fisika yang memerlukan 

analisis perhitungan matematis.Selain itu 
kebanyakan guru masih menyajikan 
pelajaran dengan kata-kata verbal dan 

cenderung menggunakan metode 
pembelajaran yang konvensional. 

 
Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa 
pelajaran fisika bukanlah pelajaran hafalan 
tetapi lebih menuntut pemahaman konsep 
bahkan aplikasi konsep tersebut.Sangat 

disayangkan mata pelajaran fisika pada 
umumnya justru dikenal sebagai mata 
pelajaran yang tidak disukai murid-
murid.Akibatnya tujuan pembelajaran yang 

diharapkan, menjadi sulit dicapai.SMA 

Muhammadiyah 1 Lubuklinggau 
merupakan salah satu sekolah yang 
mempunyai input atau masukan siswa yang 
memiliki prestasi belajar yang bervariasi. 

Karena prestasi belajar yang bervariasi 
inilah maka peran serta dan keaktifan siswa 
dalam kegiatan belajar mengajar beraneka 
ragam. 

 
Menurut hasil pengamatan yang dilakukan 
peneliti melalui observasi kelas dan 
wawancara dengan salah satu guru mata 
pelajaran fisika kelas X semester genap di 

SMA Muhammadiyah 1 Lubuklinggau 
menunjukkan bahwa pencapaian 
kompetensi mata pelajaran fisika siswa 
kurang optimal.  

 
Asumsi dasar yang menyebabkan 
pencapaian kompetensi mata pelajaran 
fisika siswa kurang optimal adalah 
pemilihan model pembelajaran dan 

kurangnya peran serta (keaktifan) siswa 
dalam  kegiatan belajar mengajar. Pada saat 
dilakukan tes banyak siswa memperoleh 

nilai dibawah standar, ini tercermin dari 

nilai ulangan harian materi suhu dan kalor 
lebih dari 50 % siswa kelas X belum 
mencapai  Kriteria Ketuntasan Minimum 
(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 72.  
Rata-rata nilai ulangan harian sebesar 53, 

sehingga mereka harus mengikuti program 
remedial. Oleh karena itu, perlu 
diperhatikan dan perbaikan dalam proses 
pembelajaran fisika di sekolah melalui 
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pemilihan model pembelajaran yang tepat 
sehingga dapat meningkatkan peran aktif 

siswa dalam belajar. 
 
Pembelajaran Fisika harus dibuat lebih 
menarik dan menyenangkan.Untuk 
mewujudkan hal itu salah satunya 

diperlukan metode pembelajaran yang 
dapat mendukung situasi pembelajaran, 
agar pelajaran Fisika menjadi menarik, 
mudah dipahami dan menyenangkan.Model 

pembelajaran The Power of Two 

merupakan salah satu pembelajaran yang 
dapat dipilih agar pembelajaran menjadi 
efektif, efisien, dan menyenangkan. 
 

Model belajar kekuatan berdua (The Power 

Of Two) termasuk bagian dari belajar 
kooperatif adalah belajar dalam kelompok 
kecil dengan menumbuhkan kerja sama 

secara maksimal melalui kegiatan 
pembelajaran oleh teman sendiri dengan 
anggota dua orang di dalamnya untuk 
mencapai kompentensi dasar. The Power Of 

Two menurut istilah power 

(pauwe/kekuatan) dua (two/tu), dua 
kekuatan. Menurut Muqowin (2007), model 
belajar kekuatan berdua (The Power Of 

Two) adalah kegiatan dilakukan untuk 

meningkatkan belajar kolaboratif dan 
mendorong munculnya keuntungan dari 
sinergi itu, sebab dua orang tentu lebih baik 
daripada satu. 
 

Model pembelajaran The Power of Two 
dikembangkan untuk mencapai hasil belajar 
berupa prestasi akademik, toleransi, 

menerima keragaman, dan pengembangan 

keterampilan sosial. Untuk mencapai hasil 
belajar itu model pembelajaran kooperatif 
menuntut kerja sama dan interdependensi 
peserta didik dalam struktur tugas, struktur 
tujuan, dan struktur reward-nya. Struktur 

tugas berhubungan bagaimana tugas 
diorganisir. Struktur tujuan dan reward 

mengacu pada derajat kerja sama atau 

kompetisi yang dibutuhkan untuk mencapai 
tujuan maupun reward (Suprijono, 2009). 

Berdasarkan permasalahan yang telah 
diuraikan diatas, Peneliti tertarik untuk 
mengadakan suatu penelitian dengan judul 
“Pengaruh Model Pembelajaran The Power 

of  Two terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa 

Kelas X SMA Muhammadiyah 1 
Lubuklinggau”. 
 
 

Metode Penelitian 

 
Menurut Sukardi (2009) rancangan atau 
desain penelitian dapat diartikan sebagai 

penggambaran secara jelas tentang 
hubungan antar variabel, pengumpulan 
data, dan analisis data. Dengan adanya 
desain penelitian baik peneliti maupun 

orang lain yang berkepentingan mempunyai 
gambaran tentang bagaimana keterkaitan 
antara variabel yang ada dalam konteks 
penelitian dan apa yang hendak dilakukan 
oleh seorang peneliti dalam melaksanakan 

penelitiannya. 
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kuantitatif dengan metode 
penelitian eksperimen. Pada penelitian ini 

menggunakan desain berbentuk pretest-

postestgroupdesign atau desain kelompok 
kontrol eksperimen. Dalam penelitian ini, 
membandingkan antara model 

pembelajaran The Power of Two sebagai 
kelompok eksperimen dengan pembelajaran 
konvensional sebagai kelompok kontrol. 

 
Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian (Arikunto, 2010). Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 
SMA Muhammadiyah 1 Lubuklinggau, 
sebanyak 152 siswa yang terdiri dari 4 

kelas pada tahun pelajaran 2011/2012 
dengan sampel kelas X.4 sebagai kelas 
eksperimen sedangkan kelas X.3 sebagai 
kelas kontrol yang diambil secara acak. 



Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2016                                                                           ISBN : 978-979-792-691-5 

184 
 

 
Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik tes.Tes 
merupakan serangkaian pertanyaan atau 
latihan yang digunakan untuk mengukur 
keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 
kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok (Arikunto, 
2006).Tes yang diberikan pada penelitian 
ini berbentuk essay sebanyak 10 soal.Tes 
tersebut digunakan untuk mengukur hasil 

belajar siswa.Tes diberikan sebanyak dua 

kali, pertama pre-test (sebelum perlakuan) 
kemudian yang kedua post-test (sesudah 
perlakuan) dengan materi suhu dan kalor. 
Teknik analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah: menentukan nilai rata-
rata dan simpangan baku, uji normalitas, uji 
homogenitas, dan terakhir uji hipotesis. 
 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

1. Hasil Penelitian 

 

a. Kemampuan Awal Siswa 

 
Kemampuan awal siswa sebelum mengikuti 
pembelajaran materi suhu dan kalor adalah 

merupakan data penelitian yang didapat 
dari tes awal atau yang diberikan sebelum 
siswa mendapatkan pembelajaran dari 
guru.Tes awal berfungsi untuk mengetahui 
kemampuan awal siswa dalam penguasaan 

materi kelompok eksperimen maupun 
kelompok kontrol sebelum dilakukan 
pembelajaran. Soal tes awal diambil dari 

materi suhu dan kalor dengan 

menggunakan lima butir soal berbentuk 
esai, dapat dilihat bahwa skor rata-rata 
kelas eksperimen 50,63 dan skor rata-rata 
kelas kontrol 47,52. Sedangkan simpangan 
baku kelas eksperimen10,41dan simpangan 

baku kelas kontrol 10,31. Hal ini berarti 
kemampuan awal antara kelas ekperimen 
dan kelas kontrol relatif sama. 
 

 
 

b. Kemampuan Akhir Siswa 

 
Kemampuan akhir siswa diukur dengan 
memberikan post-test (tes akhir) dengan 
soal yang sama diberikan pada tes awal 

setelah siswa mengikuti proses belajar 
mengajar, tes ini diberikan untuk 
mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa 
setelah mengikuti pembelajaran yang 

diterapkan baik pada kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol. dapat dilihat bahwa 
skor rata-rata kelas eksperimen 80,21 
dengan simpangan baku 11,39 sedangkan 
skor rata-rata kelas kontrol 66,21dengan 

simpangan baku 13,00. Jika hasil tes akhir 
dibandingkan hasil tes awal, maka terjadi 
peningkatan hasil belajar setelah mengikuti 
kegiatan pembelajaran. 

 
Skor rata-rata tes awal kelas eksperimen 
adalah 50,63 sedangkan skor rata-rata tes 
akhir 80,21. Berarti terjadi peningkatan 
rata-rata nilai sebesar 29,58. Skor rata-rata  

( x ) tes awal pada kelas kontrol adalah 
47,52, sedangkan skor rata-rata ( x ) tes 
akhir adalah 66,21. Hal ini berarti terjadi 
peningkatan rata-rata sebesar 18,69. 

Peningkatan rata-rata kelas eksperimen 
lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 
kontrol. 
 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

grafik berikut ini: 
 

 

Gambar 1. Grafik rata-rata pre-test dan 
post-test  siswa 
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c. Pengujian Hipotesis 
 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Ada 
pengaruh model pembelajaran The Power 

of Two terhadap hasil belajar fisika siswa 
kelas X SMA Muhammadiyah 1 
Lubuklinggau”.Namun sebelum melakukan 
uji hipotesis tersebut, perlu dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas varians dari 
hasil tes awal dan tes akhir pada kelas 
eksperimen dan kelas kontrol.Sebelum 
dilakukan pengujian hipotesis data hasil tes 

awal dan tes akhir siswa diuji normalitas 
terlebih dahulu.Uji normalitas bertujuan 
untuk melihat apakah data hasil     pre-test 
siswa berdistribusi normal atau tidak. 
Berdasarkan ketentuan perhitungan statistik 

mengenai uji normalitas data dengan taraf 

kepercayaan  = 0,05, jika 2 hitung 

<
2 tabel, maka data berdistribusi normal. 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Nilai Tes 
Awal dan Tes Akhir 

 

Kelas 
2 hitu

ng 
dk 

2 tab

el 
Kesimpulan 

Kelas 
Eksperimen  
Tes Awal 
Tes Akhir  

 
 

3,30 
7,14 

 
 

5 
5 

 
 

11,07 
11,07 

 
 

Normal 
Normal 

Kelas  
Kontrol 
Tes Awal 
Tes Akhir 

 
 

2,04 
1,30 

 
 

5 
5 

 
 

11,07 
11,07 

 
 

Normal 
Normal 

Dari tabel 4.7 di atas menunjukkan nilai 
2 hitung data tes awal maupun tes akhir 

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

lebih kecil dari pada 2 tabel. Berdasarkan 

ketentuan pengujian normalitas dengan 

menggunakan uji kecocokan 2 (chi-

kuadrat) dapat disimpulkan bahwa masing-
masing kelas untuk data tes awal maupun 
tes akhir pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berdistribusi normal pada taraf 

kepercayaan  = 0,05 dan derajat 

kebebasan (dk) = k-1 = 5.Kemudian setelah 

uji normalitas maka selanjutnya data harus 
di lihat homogenitasnya dengan 

menggunakan uji homogenitas.Uji 
homogenitas ini bertujuan untuk melihat 
apakah data pada kedua kelas sampel 
mempunyai varians yang homogen atau 
tidak. Berdasarkan perhitungan statistik  

jika Fhitung < Ftabel maka varians dari kedua 
kelas tersebut adalah homogen, varians tes 
awal dan tes akhir pada taraf kepercayaan 

 = 0,05 dengan menggunakan dk = 36:40, 

dikarenakan pada tabel distribusi F untuk 

dk = 37 padapembilang dan penyebut tidak 
ada, maka digunakan dk = 36:40 yang 
mendekati dk = 37. 

Tabel 2. Hasil Uji Homogenitas Skor Tes 
Awal dan Tes Akhir 

 
Kelas Fhitung dk Ftabel Kesimpulan 

Tes 

Awal 
1,02 36:40 1,72 Homogen 

Tes 

Akhir 
1,30 36:40 1,72 Homogen 

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa varians 

kedua kelompok yang dibandingkan pada 
tes awal dan tes akhir  adalah homogen 
Fhitung < Ftabel. 

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis  Tes Awal dan 
Tes Akhir Siswa Kelas X SMA 

Muhammadiyah 1 Lubuklinggau 
 

Kelas thitung ttabel Kesimpulan 

Tes  

Awal 

1,30 1,67 thitung < ttabel 

Ho diterima 

Tes  

Akhir 

4,99 1,67 thitung > ttabel 

Ho ditolak 

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa hasil 
analisis uji-t mengenai kemampuan awal 
siswa menunjukkan bahwa kelas 
eksperimen dan kelas kontrol mempunyai 

kemampuan awal yang sama dengan taraf 

kepercayaan  = 0,05, karena thitung < ttabel 

yaitu thitung = 1,30 dan ttabel =  1,67. 
Berdasarkan hasil perhitungan uji-t tentang 
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kemampuan akhir menunjukkan  thitung> ttabel 

yaitu 4,99 > 1,67 yang menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata kelas eksperimen lebih besar 
dari nilai rata-rata kelas kontrol, sehingga 
hipotesis Ho ditolak. Hal ini menyatakan 
bahwa hasil belajar siswa yang menerapkan 
model pembelajaran The Power of Two 

meningkat lebih baik daripada hasil belajar 
siswa yang menerapkan metode ceramah 
bervariasi. Dengan kata lain, Ada pengaruh 
model pembelajaran The Power of Two 

terhadap hasil belajar fisika siswa kelas X 

SMA Muhammadiyah 1 Lubuklinggau 
tahun pelajaran 2011/2012. 

2. PEMBAHASAN 

Penelitian yang telah dilaksanakan di kelas 

X Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 
1 Lubuklinggau Tahun Pelajaran 2011/2012 
dapat dilihat dari perbandingan hasil tes 
awal (pre-test) dan tes akhir (post-test) 

yang diberikan sebelum dan setelah 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar 
pada kedua kelas sampel. 

 
Setelah diberi pembelajaran yang berbeda, 

untuk kelas eksperimen yang diberi 
pembelajaran The Power of Two sedangkan 
kelas kontrol tanpa pembelajaran The 

Power of Two. Kemudian kelas diberikan 

tes akhir (post-test)maka terjadi 
peningkatan hasil belajar. Kelas eksperimen 
memperoleh rata-rata skor sebesar 80,21 
dibandingkan dengan skor tes awal sebesar 
50,63, maka ada peningkatan sebesar29,58. 

Untuk kelas kontrol memperoleh rata-rata 

skor sebesar 66,21 dibandingkan dengan 
skor tes awal sebesar 47,52, maka terjadi 
peningkatan sebesar 18,69. Hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan skor tes 
kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 
dengan peningkatan skor tes kelas 
kontrol.Hasil dari tes hasil belajar kedua 
kelompok dilakukan uji normalitas, uji 

kesamaan dua varians, dan uji hipotesis. 

Dari hasil analisa data tes awal melalui uji-t 
dengan taraf kepercayaan α = 0,0η serta 
derajat kebebasan (dk) = 38-1 = 37 dan dk2 
= 38-1= 37 diperoleh bahwa thitung = 1,30, 
ttabel = 1,67, sehingga thitung< ttabel, ini berarti 
bahwa kedua kelas memiliki kemampuan 
awal yang sama sebelum dilaksanakan 

kegiatan belajar mengajar dengan 
memberikan perlakuan berbeda. Pada 
selanjutnya, dilaksanakan pembelajaran 
dengan menerapkan model pembelajaran 

The Power of Two pada kelas eksperimen 

dan metode ceramah bervariasi pada kelas 
kontrol, kemudian diberi tes akhir (post-
test) untuk mengetahui hasil belajar siswa 
pada kedua kelas tersebut. 

 
Analisa tersebut menunjukkan bahwa data 
tes akhir diperoleh melalui uji-t dengan 
taraf kepercayaan α = 0,0η sehingga didapat 
thitung = 4,99, ttabel = 1,67sehinggathitung> ttabel 
dengan demikian nilai rata-rata kelas 
eksperimen lebih besar dari nilai rata-rata 
kelas kontrol. Ini berarti bahwa hasil belajar 
kelas eksperimen yang menerapkan model 

pembelajaran The Power of Two dapat 
meningkat lebih baik daripada hasil belajar 
kelas kontrol dengan menerapkan metode 
ceramah bervariasi.Begitu juga dengan 

Aktifitas belajar siswa dengan model 
pembelajaran The Power of Two lebih baik 
dibandingkan dengan kelas yang tidak 
menerapkan model pembelajaran The 

Power of Two.Hal ini ditunjukkan dengan 

rata-rata aktifitas siswa pada kelas 
eksperimen secara keseluruhan adalah 87% 
termasuk kriteria Sangat baik.Sedangkan 

pada kelas kontrol secara keseluruhan 

adalah 69% termasuk kriteria baik.Dengan 
demikian, ada pengaruh model 
pembelajaran The Power of Twopada 
materi suhu dan kalor pada pokok bahasan 
perpindahan kalor terhadap hasil belajar 

siswa. 
 
Tingginya hasil belajar siswa pada kelas 
eksperimen disebabkan oleh beberapa 
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keunggulan dari penggunaan model 
pembelajaran The Power of Two, karena di 

dalam pembelajaran ini, siswa dituntut aktif 
dan semangat dalam mengikuti kegiatan 
belajar mengajar.Hal ini dikarenakan dalam 
model pembelajaran The Power of Tworasa 
percaya diri siswa sudah ditanamkan dari 

awal pelajaran. Dalam menyajikan materi 
yang akan dipresentasikan, guru 
menanamkan konsep persaingan yang sehat 
antar masing-masing kelompok, hal 

tersebut semata-mata untuk memotivasi 

siswa. 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan pada kelas X Sekolah Menengah 

Atas Muhammadiyah 1 Lubuklinggau, 
pembelajaran konvensional, dalam hal ini 
metode ceramah bervariasi lebih rendah 
dibandingkan dengan pembelajaran The 

Power of Two. Pembelajaran dengan 
metode ceramah bervariasi memiliki 
kelemahan, dimana kegiatan lebih berpusat 
pada guru. Siswa hanya menerima apa yang 
guru jelaskan, saat diberi kesempatan 

mereka enggan untuk bertanya walaupun 
mereka belum mengerti. Saat proses belajar 
mengajar, beberapa siswa menguap karena 
mengantuk dan wajah mereka 

mengekspresikan kebosanan, hal ini 
disebabkan karena mereka sama sekali 
tidak termotivasi dan tidak tertarik dengan 
apa yang dijelaskan oleh guru. Saat 
dievaluasi pun banyak siswa yang 

mengalami kesulitan walaupun soal yang 
diberikan relatif mudah.Karena mereka 
sebenarnya belum paham dan mengerti 

dengan materi yang diberikan. 

 
Berbeda dengan kelas yang diajarkan 
dengan menggunakan model pembelajaran 
The Power of Two, siswa dituntut lebih 
aktif dan saling membantu dalam 

menguasai materi pelajaran untuk mencapai 
prestasi yang maksimal, dimana siswa 
ditempatkan dalam kelompok belajar yang 
berpasangan terdiri dari 2 orang yang 

memiliki kemampuan, jenis kelamin dan 
suku atau ras yang berbeda, kemudian 

setiap pasangan akan ditugaskan untuk 
menjawab satu atau lebih pertanyaan yang 
membutuhkan refleksi dan pikiran, Setelah 
semua melengkapi jawabannya, guru 
membentuk siswa ke dalam pasangan dan 

meminta mereka untuk berbagi (sharing) 
jawabannya dengan jawaban yang dibuat 
teman yang lain, kemudian guru meminta 
peserta untuk mendiskusikan hasil 

sharingnya. Dalam proses pembelajaran, 

siswa diajak untuk berdiskusi secara 
klasikal untuk membahas permasalahan 
yang belum jelas atau yang kurang 
dimengerti. Semua pasangan 

membandingkan jawaban dari masing-
masing pasangan ke pasangan yang lain. 
Untuk mengakhiri pembelajaran guru 
bersama-sama dengan peserta didik 

menyimpulkan materi pembelajaran. 
 
Peran guru dalam model pembelajaran ini 
adalah memberikan pertanyaan pada 
masing-masing pasangan tentang materi 

suhu dan kalor pada pokok bahasan 
perpindahan kalor, kemudian guru 
membimbing, mengarahkan, dan 
memotivasi siswa dalam setiap pasangan 

serta merangsang keaktifan siswa untuk 
berdiskusi dalam menyajikan topik yang 
akan dipelajari. 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa 
ada pengaruh model pembelajaran The 

Power of Two terhadap hasil belajar fisika 

siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 
Lubuklinggau tahun pelajaran 2011/2012 
dengan nilai rata-rata kelas eksperimen 
sebesar 80,21 dibandingkan dengan skor tes 
awal sebesar 50,63, maka ada peningkatan 

sebesar29,58. Untuk kelas kontrol 
memperoleh rata-rata skor sebesar 66,21 
dibandingkan dengan skor tes awal sebesar 
47,52, maka terjadi peningkatan sebesar 
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18,69. Hal ini menunjukkan bahwa 
peningkatan skor tes kelas eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan dengan peningkatan 
skor tes kelas kontrol. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah mengikuti 
pembelajaran IPA dengan model Problem Based Learning (PBL) di SMPN 3 Kota Bengkulu, dan (2) 
Mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelompok tinggi, sedang dan rendah. Penelitian ini berkaitan 
dengan penggunaan model Problem Based Learning (PBL) pada pembelajaran IPA pada topik energi 
dalam kehidupan sehari-hari. Sampel pada penelitian ini adalah kelas VII.2 dengan menggunakan model 
Problem Based Learning (PBL). Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Terdapat peningkatan hasil belajar 
siswa dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL) dimana nilai rata-rata tes awal untuk 
kelompok tinggi sebesar 53,  kelompok sedang sebesar 56,92 dan kelompok rendah sebesar 52,86. Nilai 
rata-rata tes akhir untuk kelompok tinggi sebesar 86,  kelompok sedang sebesar 79,23 dan kelompok 
rendah sebesar 72,86. (2) terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelompok belajar tinggi, sedang 
dan rendah, pada kelompok belajar tinggi nilai gainnya sebesar 0,7 berada pada kriteria tinggi, kelompok 
belajar sedang nilai gainnya sebesar 0,5 berada pada kriteria sedang, dan untuk kelompok belajar rendah 
nilai gainnya sebesar 0,4 berada pada kriteria sedang. Setelah di uji Anava Satu Jalur (One Way Anava) 
diperoleh Fhitung lebih besar dari Ftabel (3,40>3,34) maka Ha diterima, berarti terdapat perbedaan hasil 
belajar antara kelompok tinggi, sedang dan rendah. 

 
Kata Kunci: Model Problem Based Learning (PBL), hasil belajar 
 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to: (1) Knowing improving student learning outcomes after following the model of 
science learning Problem Based Learning (PBL) in SMPN 3 Bengkulu city, and (2) Knowing the 
difference in learning outcomes between groups of high, medium and low. This research relates to the use 
of the model Problem Based Learning (PBL) in science teaching on the topic of energy in everyday life. 
Samples are VII.2 class by using the model of Problem Based Learning (PBL). The results showed: (1) 
There is an increased student learning outcomes by using a model of Problem Based Learning (PBL) in 
which the average value of initial tests for the high group of 53, the group was of 56.92 and a low of 
52.86 group. The average value of the final test for the high group of 86, the group was of 79.23 and a 
low of 72.86 group. (2) there is a difference in student learning outcomes between the study groups of 
high, medium and low, the study group gain is pretty high value of 0.7 is at a high criteria, the group 
learned was the value of gain is pretty much as 0.5 currently on the criteria being, and for group learning 
the gain is pretty low value of 0.4 is the criterion of being. After the test Anova One Track (One Way 
Anova) obtained F count larger than F table (3.40> 3.34), the Ha accepted, meaning that there are 
differences in learning outcomes between the groups of high, medium and low. 
 
Keywords: Model Problem Based Learning (PBL), LKS, Learning Outcomes
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Pendahuluan 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diawali dari 
mencari tahu tentang fenomena alam secara 
sistematis, sehingga IPA bukan hanya 
penguasaan  kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 
prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 
suatu proses penemuan. Pendidikan IPA 
diharapkan dapat menjadi wahana bagi 
peserta didik untuk mempelajari diri sendiri 

dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam 
menerapkannya di dalam kehidupan sehari-
hari. 
 

Rendahnya tingkat pemahaman siswa 
terhadap pembelajaran sangat tergantung 
oleh banyak hal.Secara umum dapat 
dikatakan kesulitan dalam memahami suatu 

pelajaran dapat ditinjau dari beberapa hal 
yaitu dari segi materi, siswa, model dan 
pendekatan pembelajaran. Sedangkan 
rendahnya hasil tes dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya kurangnya 

sarana dan prasarana belajar mengajar, 
kurangnya kreatifitas siswa dalam belajar 
serta tidak adanya variasi dalam 
menggunakan media pembelajaran. Guru 

dituntut dapat menggunakan model 
pembelajaran yang cocok dalam 
menyampaikan materi pelajaran setiap 
pokok bahasan konsep tertentu, kurang 
tepatnya variasi model pembelajaran yang 

dipilih guru dalam pengembangan silabus 
dan skenario pembelajaran yang 
dirumuskan, akan bermuara pada kurang 

efektifnya pembelajaran yang 

dikembangkan di kelas.  
 
Dalam merencanakan proses pembelajaran 
yang akan berlangsung, guru terlebih 
dahulu melakukan kajian materi yang akan 

disampaikan. Kemudian menentukan model 
pembelajaran yang akan digunakan sesuai 
dengan karakteristik materi yang akan 
disampaikan. Dengan demikian guru 

dituntut untuk menguasai tidak hanya satu 
model pembelajaran, karena setiap materi 

mempunyai karakteristik  yang berbeda 
maka model pembelajaran yang digunakan 
juga berbeda. Model Problem Based 

Learning  (PBL) dalam penelitian ini sangat 
sesuai dengan perkembangan IPA, karena 

dalam pembelajaran berbasis masalah 
pembelajaran di desain dalam bentuk 
pembelajaran yang diawali dengan struktur 
masalah riil yang berkaitan dengan konsep 

IPA yang akan dipelajari. Berdasarkan hasil 

observasi awal nilai yang diperoleh dari 
kegiatan belajar mengajar yang 
dilaksanakan pada kelompok belajar di 
SMPN 3 Kota Bengkulu dalam 

pembelajaran IPA kepada siswa, guru 
hanya menggunakan model tertentu saja 
dalam pembelajaran, padahal sebagian 
siswa dikategorikan aktif dalam 

pembelajaran. Berdasarkan latar belakang 
di atas, maka peneliti ingin melakukan 
penelitian dengan judul “Karakteristik 
Kecepatan Angin Di Kota Bengkulu Bagian 
Selatan dan Implementasinya dalam 

Pembelajaran IPA Di SMPN 3 Kota 
Bengkulu”. Hal ini dikarenakan dengan 
menggunakan model PBL merupakan 
alternatif yang mungkin dapat mengatasi 

permasalahan dan kesulitan siswa dalam 
pembelajaran IPA.Adapun rumusan 
masalah pada penelitian ini adalah: 1) 
Apakah ada peningkatan hasil belajar siswa 
setelah mengikuti pembelajaran IPA 

dengan model pembelajaran Problem Based  

Learning? 2) Apakah terdapat perbedaan 
hasil belajar antara kelompok tinggi, sedang 

dan rendah?. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui 1)  
peningkatan hasil belajar siswa setelah 
mengikuti pembelajaran IPA dengan model 
pembelajaran Problem Based  Learning 2) 
perbedaan hasil belajar antara kelompok 

tinggi, sedang dan rendah? 
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Metode Penelitian 

 

1) Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen semu atau quasi eksperimen 

dengan design One Group Pretest-Posttest 

Design (Lufri, 2007). 

 

2) Subjek Penelitian 

Dalam hal ini yang menjadi subjek 
penelitian yang diteliti adalah seluruh siswa 

kelas VII di SMPN 3 Kota Bengkulu  tahun 

ajaran 2014/2015.Sampel pada penelitian 
ini yaitu seluruh siswa kelas VII.4 yang 
berjumlah 30 orang. Sampel dalam kelas ini 
dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu 
kelompok tinggi, sedang dan rendah, yang 

pengelompokannya diambil berdasarkan 
nilai ulangan umum semester ganjil tahun 
ajaran 2014/2015. 

 

3) Desain penelitian 

Tabel 2. Desain penelitian Pendidikan 
 

Subjek  Pre-test Perlakuan  Post-test 

O X O 

 

4) Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan instrumen ukur 
berbentuk tes hasil belajar dan observasi. 

Instrumen tes hasil belajar pada   penelitian 
ini, berupa pretest  (tes awal) dan posttest 
(tes akhir). Instrumen ini dibuat 
berdasarkan pokok bahasan yang diberikan. 

Dalam penelitian ini tes diberikan diawal 
sebelum pembelajaran berupa pretest dan 
posttest setelah berakhir pembelajaran 
dengan soal yang sama. Pada hasil uji coba 
dibuat kisi-kisi soal sebanyak 10 butir. 

Perangkat tes yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa soal pilihan ganda.Tes 
soal pilihan ganda diberikan sebelum dan 
sesudah pembelajaran.Soal-soal tes dibuat 

oleh peneliti dan dinilai oleh guru mata 
pelajaran Selanjutnya instrumen tes 

divalidasi dengan uji antar panelis 
menggunakan rumus Intraclass Correlation 

Coeficient(ICC). 

 
Keterangan: 

ICC   = Koefisien ICC 

 = Varians error 

 = Varians panelis 

 = Varians butir 

Dengan interprestasi koefisien ICC 
sebagaimana terdapat dalam tabel berikut: 
Tabel 3. Interprestasi Koefisien ICC (Murti, 
2011) 
 

No Koefisien  Interpretasi  

1.  Jelek 

2.  Cukup 

3.  Baik 

4.  Sangat baik 

 

Soal pilihan ganda, baik yang akan 

digunakan untuk soal pretest maupun 
posttest, terlebih dahulu diuji cobakan di 
kelas VII.2. Uji coba dimaksudkan untuk 
mengetahui validitas soal, reliabilitas soal, 

daya pembeda dan tingkat kesukaran butir 
soal dari suatu instrumen. 
 
1) Validitas  
 

Validitas merupakan kemampuan 
instrumen untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur oleh instrumen tersebut. 
Untuk menentukan validitas perangkat tes 
dilakukan uji validitas pada setiap butir 

soal. Rumus untuk menghitung validitas 
butir soal digunakan rumus korelasi biserial 
(Arikunto, 2007) yaitu: 

 
dengan: 

  = koefisien korelasi biserial 
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  = rerata skor dari subjek yang 
menjawab betul bagi item yang 

dicari validitasnya 
Mt = rerata skor total 
SDt = standar deviasi 

  = proporsi siswa yang menjawab 
benar 

  = proporsi siswa yang menjawab 
salah 

 
2) Reliabilitas tes 

Reliabilitas instrumen akan dianalisis 

dengan persamaan KR. 20 (Arikunto, 2007) 
yaitu: 

 
3) Tingkat kesukaran 

Rumus yang digunakan untuk menghitung 

tingkat kesukaran (Arikunto, 2007) adalah: 

 

Keterangan: 

P      = taraf  kesukaran butir soal 
B      = subyek yang menjawab betul 

 banyaknya subyek yang ikut 

mengerjakan tes 
 
4) Daya pembeda 

Menurut Sudijono (2011) untuk 
menghitung daya pembeda soal dapat 
digunakan rumus sebagai berikut: 

 
Keterangan: 

D = daya pembeda butir soal 
BA = banyaknya kelompok atas yang 

menjawab betul 
JA = banyaknya subyek kelompok atas 
BB = banyaknya kelompok bawah 

yang menjawab betul 

JB = banyaknya subyek kelompk 
bawah 

 
 

5) Teknik Analisis Data 

 

a. Perhitungan Mean (rata-rata) 
 
Untuk menentukan skor rata-rata digunakan 
rumus (Sudjana, 2005): 

 
b. Perhitungan Standar Deviasi 
 
Untuk menentukan standar deviasi, 
digunakan rumus (Sudijono, 2011) 

 = 

 

c. Perhitungan Gain 
 

Untuk menjawab pertanyaan tentang hasil 

belajar siswa setelah melakukan 
pembelajaran tentang energi dalam sistem 
kehidupan dengan model pembelajaran 
Problem Based Learning, dapat dilakukan 

dengan membandingkan hasil tes awal dan 
tes akhir. Peningkatan yang terjadi sesudah 

pembelajaran dihitung dengan g faktor 
(skor gain dinormalisasi). Dengan rumus 
(Meltzer, 2002): 

 
 

d. Uji Anava Satu Jalur (One Way 

Anava) 

Untuk menguji adanya perbedaan antara 
kelompok belajar tinggi dengan kelompok 
belajar sedang, dan kelompok belajar 

rendah digunakan uji Anava Satu Jalur 

(One Way Anava). Menurut (Riduwan, 
2006) rumus uji Anava Satu Jalur (One 

Way Anava) yaitu: 

 

=  
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Kriteria penilaian pengujian, jika Fhitung > 
Ftabel maka Ha diterima, jika Fhitung < Ftabel 

maka H0 diterima pada taraf signifikansi α 
= 0,05 (Riduwan, 2006). 
 
Hipotesis statistik yang diuji pada 
penelitian ini adalah: 

H0 = Tidak terdapat perbedaan hasil belajar 
yang signifikan antara kelompok  
tinggi, sedang dan rendah dengan 
menggunakan model Problem Based 

Learning (PBL) 

Ha = Terdapat perbedaan hasil belajar yang 
signifikan antara kelompok  tinggi, 
sedang dan rendah dengan 
menggunakan model Problem Based 

Learning (PBL). 
 

Hasil Dan Pembahasan 

 

1. Uji panelis dan Uji Coba 

Instrumen 

Untuk validasi soal evaluasi, pedoman 

untuk melakukan penilaian oleh ketiga 

validator Data penilaian dari ketiga 
validator di analisis secara manual untuk 
menentukan koefisien internal konsisten 

antara validator (Intraclass Correlation 

Coeficient atau ICC). Hasil analisis dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini.  
 
Tabel 4. Intraclass Correlation Coeficient 

(ICC) Tes 
 
Sumber 

Varian 

Sum of 

Square 

(SS) 

Degree 

of 

Freedo

m 

Mean of 

Square 

ICC 

Panelis 0,067 2 0,034 0,77

7 Butir 3,5 9 0,388 

Error 0,6 18 0,033 

Total  4,167 29  

 

 

 

 

 

2. Analisis Uji Coba Soal 

  

a. Validitas  

Tabel  5. Uji Kedua nilai rhitung setiap soal 
 

No  rhitung Kriteria Ket  No  rhitung Kriteria Ket  

1. 0,663 Valid Pakai 6. 0,641 Valid pakai 

2. 0,476 Valid Pakai 7. 0,800 Valid pakai 

3. 0,552 Valid Pakai 8. 0,862 Valid pakai 

4. 0,735 Valid Pakai 9. 0,476 Valid pakai 

5. 0,622 Valid Pakai 10. 0,788 Valid pakai 

 

b. Reliabilitas 

Dari data yang diperoleh dicari 
reliabilitasnya dengan menggunakan rumus 

Kuder Richardson (KR 20) sehingga 
diperoleh kriteria indeks reliabilitas maka 
angka 0,86  maka memiliki kriteria sangat 
tinggi. 

 

c. Tingkat Kesukaran 

Tabel 6. Uji Kedua tingkat kesukaran soal 
 

Nomor 
Soal 

TK Kriteria Nomor 
Soal 

TK Kriteria 

1. 0,83 Mudah  6. 0,77 Mudah 

2. 0,87 Mudah 7. 0,80 Mudah 

3. 0,37 Sedang  8. 0,80 Mudah 

4. 0,87 Mudah 9. 0,63 Sedang  

5. 0,27 Sukar  10. 0,77 Mudah 

 

d. Daya Pembeda 

Tabel 7. Uji Kedua daya pembeda soal 
 

Nomor 

Soal 

DB Kriteria Nomor 

Soal 

DB Kriteria 

1. 0,53 Baik  6. 0,44 Baik  

2. 0,39 Sedang  7. 0,67 Baik  

3. 0,43 Baik  8. 0,86 Baik 

sekali 

4. 0,57 Baik  9. 0,45 Baik 

5. 0,35 Sedang  10. 0,82 Baik 
sekali 

 
Dari hasil uji validitas, reliabilitas, tingkat 
kesukaran dan daya beda soal yang baik 
maka instrumen tes hasil belajar tersebut 
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dapat digunakan sebagai alat pengumpul 
data. 

 

3. Pembahasan Hasil Tes Awal dan 

Tes Akhir 

Tabel 8. Data hasil tes awal dan tes akhir 
 

No Kelompok Rata-rata g gx100% Kriteria 

Tes awal Tes 
akhir 

1. Tinggi 53 86 0,7 70% Tinggi 

2. Sedang 56,92 79,23 0,5 50% Sedang 

3. Rendah 52,86 72,86 0,4 40% Sedang 

 

4. Pembahasan Aspek Pengetahuan 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa model 
pembelajaran Problem Based Learning 
(PBL) dengan metode pengamatan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa.Hal ini 

terlihat pada peningkatan rata-rata hasil 
belajar pada tes awal dan tes akhir serta 
terlihat pada nilai kriteria uji gain. 
 

Pada kelompok belajar tinggi berada pada 

kriteria gain tinggi, dan kelompok belajar 
sedang serta kelompok belajar rendah 
berada pada kriteria gain yang sama yaitu 
sedang. Namun kelompok belajar sedang 

kriteria sedang gain berada pada nilai 0,5 
sedangkan kelompok belajar rendah kriteria 
sedang gain berada pada nilai 0,4. Untuk 
menguji ada atau tidaknya perbedaan hasil 

belajar antara kelompok belajar tinggi 
kelompok belajar sedang, dan kelompok 
belajar rendah digunakan Uji Anava Satu 
Jalur (One Way Anava).Uji Anava Satu 
Jalur (One Way Anava) dapat digunakan 

apabila varian ketiga kelompok data 
tersebut homogen. Oleh karena itu, perlu 
pengujian homogenitas terlebih dahulu 
dengan uji F: 

 
 
Dengan dk pembilang 9 dan dk penyebut 6, 
maka harga Ftabel pada taraf signifikansi 

0,05 = 4,10. Ternyata Fhitung lebih kecildari  
Ftabel (1,85 < 4,10). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa varian data yang 
dianalisis homogen sehingga perhitungan 
Anava dapat dilanjutkan. 
 
Tabel 9. Ringkasan Anava Hasil 

Perhitungan 
 

Sumber 
Varian 

(SV) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Derajat 
bebas 

(db) 

Kuadrat 
Rerata 

(KR) 

Fh Ftab Kesimpulan 

  Total 

 

3.600 30 -1 = 
29 

-  
 

3,40 

 
 

3,3
5 

Fh> Ftab 
(3,40 > 

3,35) 
 

Jadi Ha 
diterima 
untuk 
α=0,0η 

  Antar      

Kelompok 

 

724,83 3 - 1 = 

2 

362,42 

  Dalam 

Kelompok 

2.875,17 30-3 = 
27 

106, 
49 

 

Tabel 9 menunjukkan perhitungan uji 
Anava Satu Jalur (One Way Anava) hasil 
tes akhir (posttest) pada taraf signifikansi 
0,05 diperoleh Fhitung  3,40 > Ftabel 3,34. 
Sehingga hipotesis nol (H0) ditolak dan 

hipotesis alternatif (Ha) diterima. Berarti 

terdapat perbedaan hasil tes  akhir antara 
kelompok tinggi, sedang dan rendah. Hal 
ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan 

oleh (Alkas dan Effendi, 2009) yang 
menyatakan bahwa terdapat perbedaan 
peningkatan hasil belajar yang signifikan 
antara kelompok mahasiswa Jurusan Kimia 
FMIPA Universitas Negeri Malang 

berkemampuan awal rendah dengan 
kelompok mahasiswa berkemampuan awal 
tinggi pada penerapan model pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL dalam mata 

kuliah Kimia Lingkungan khususnya pokok 

bahasan Litosfer. 
 

Kesimpulan 

1. Pembelajaran dengam Problem Based 

Learning  (PBL) dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa pada aspek 
pengetahuan, sikap dan keterampilan. 
Peningkatan hasil belajar aspek 

pengetahuan dapat dilihat dari nilai rata-
rata tes awal, tes akhir dan nilai rata-rata 
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gain pada kelas VII.4 yaitu: pada 
kelompok tinggi berada pada kriteria 

tinggi dengan nilai gain 0,7, pada 
kelompok sedang berada pada kriteria 
sedang dengan nilai gain 0,5, dan pada 
kelompok rendah berada pada pada 
kriteria sedang dengan nilai gain 0,4. 

2. Setelah di uji Anava Satu Jalur (One 

Way Anava) diperoleh Fhitung lebih besar 
dari Ftabel (3,40 > 3,34), maka hipotesis 
alternatif (Ha) diterima. Berarti terdapat 

perbedaan hasil belajar antara kelompok 

tinggi, sedang dan rendah. Sehingga 
hipotesis nol (H0) ditolak. 
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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kepraktisan LKS pada pembelajaran fisika SMP berbasis 
peralatan budaya tradisional pada materi pokok pesawat sederhana yang telah diuji validitasnya. Metode 
penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau Reseacrh and Development. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri di Pekanbaru dengan subjek penelitian praktikalitas LKS pada 
pembelajaran fisika SMP  berbasis peralatan budaya tradisional pada topik pesawat sederhana dengan 
sumber data 3 orang guru IPA dan 30 siswa/i SMP kelas VIII. Data praktikalitas LKS pada materi  
pesawat sederhana diperoleh melalui instrumen angket praktikalitas perangkat menurut guru dan siswa. 
Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu mengkategorikan skor rata-rata 
praktikalitas LKS pada pembelajaran fisika SMP  berbasis peralatan budaya tradisional pada topik 
pesawat sederhana. Berdasarkan analisis data hasil penelitian diperoleh skor rata-rata dengan kategori 
sangat baik untuk semua aspek yang dinilai pada LKS berbasis peralatan budaya tradisional. Hal ini 
menunjukkan LKS pada pembelajaran fisika SMP  berbasis peralatan budaya tradisional pada topik 
pesawat sederhana praktis digunakan sebagai media pembelajaran fisika SMP. 

 
Kata Kunci: Praktikalitas, Lembar Kerja Siswa, Pesawat sederhana 
  
 

ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to test the practicality of LKS physics learning at junior high school based 
tools traditional culture on the subject matter of a simple machine that has tested its validity. The method 
used is research and development or Reseacrh and Development. The research was conducted at the 
Junior High School in Pekanbaru with LKS practicalities of research subjects physics learning at junior 
high school based tools of traditional culture on the topic of a simple machine with a data source 3 
science teachers and 30 students class VIII. LKS practicalities of data on simple machine topic  obtained 
through questionnaires practicalities of the device according to teachers and students. The analysis of the 
data used is descriptive analysis is to categorize the average score on learning the practicalities of LKS 
based traditional culture equipment on the topic of a simple machine. Based on the analysis of research 
data obtained an average score with the excellent category for all aspects assessed at LKS based 
traditional culture equipment. This shows LKS  physics learning at junior high school based equipment 
traditional culture on the topic of simple machine practical use as a medium of learning physics at junior 
high school. 

 
Keywords: practicalities, Student Worksheet, simple machine 
 
 

 

Pendahuluan 

 
Dalam pendidikan formal, belajar 
menunjukkan adanya perubahan yang  

 
sifatnya positif sehingga pada tahap akhir 

akan didapat keterampilan, kecakapan dan 
pengetahuan baru. Belajar merupakan 
suatu proses usaha  yang dilakukan 

mailto:faruqfisika@yahoo.com
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seseorang untuk memperoleh suatu 
perubahan yang baru, sebagai hasil  

pengalamannya sendiri dalam interaksi 
dengan lingkungannya (Sobry Sutikno, 
β01γ). Adanya “perubahan” merupakan 
hasil belajar. Sedangkan, pembelajaran 
adalah upaya yang dilakukan oleh guru 

(pendidik) agar terjadi proses belajar pada 
siswa. Di dalam pembelajaran ada kegiatan 
memilih, menetapkan, dan 
mengembangkan metode untuk mencapai 

hasil pembelajaran yang diinginkan. 

Pembelajaran lebih menekankan pada cara-
cara untuk mencapai tujuan yang  
berkaitan dengan bagaimana cara 
mengorganisasikan materi pelajaran,  

menyampaikan materi pelajaran, dan 
mengelola pembelajaran. 
 
Dalam proses pembelajaran dan dalam 

rangka penyampaian materi pelajaran yang 
lebih efektif seorang guru harus membuat 
perangkat pembelajaran, salah satu 
perangkat pembelajaran tersebut adalah 
Lembar Kerja Siswa (LKS). Lembar Kerja 

Siswa(LKS) adalah panduan siswa yang 
digunakan untuk melakukan kegiatan 
penyelidikan atau pemecahan masalah. 
Lembar kerjasiswa dapat berupa panduan 

untuk latihan pengembangan aspek kognitif 
maupun panduan untuk pengembangan 
semua aspek pembelajaran dalam bentuk 
panduan eksperimen atau demonstrasi. LKS 
memuat sekumpulan kegiatan mendasar 

yang harus dilakukan oleh siswa untuk 
memaksimalkan pemahaman dalam upaya 
pembentukan kemampuan dasar sesuai 

indicator pencapaian hasil belajar yang 

harus ditempuh (Trianto, 2010). 
 
Proses pembelajaran membu -tuhkan bahan 
ajar sebagai salah satu komponen penting 
yang membantu siswa mencapai tujuan 

pembelajaran. Berdasarkan hasil 
wawancara dan observasi terhadap bahan 
ajar yang digunakan selama ini adalah 
lembar kerja siswa (LKS) dari penerbit. 

Lembar kerja siswa dari penerbit sudah 
berisi materi yang lengkap, tetapi kegiatan 

yang disajikan kurang dapat memfasilitasi 
peran siswa dalam pembelajaran untuk 
menemukan dan memahami konsep materi 
melalui petunjukpetunjuk kegiatan dalam 
LKS.  

 
Guru yang memilih untuk menggunakan 
LKS dalam pembelajaran apalagi yang 
menyusun sendiri perlu memperhatikan 

banyak hal. Pemilihan LKS ini harus sesuai 

dengan fungsi dan tujuan penyusunan dan 
pembuatan Lembar Kerja Siswa (LKS). 
Prastowo (2013) menyebutkan bahwa 
fungsi penyusunan dan penggunaan Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS) dalam pembelajaran 
secara umum adalah Sebagai bahan ajar 
yang mempermudah peserta didik untuk 
memahami materi yang diberikan, Sebagai 

bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas 
untuk berlatih dan Memudahkan 
pelaksanaan pengajaran kepada peserta 
didik. 
 

Prastowo (2013) menyebutkan tujuan LKS 
untuk pembelajaran untuk Menyajikan 
bahan ajar yang memudahkan peserta didik 
untuk berinteraksi dengan materi yang 

diberikan, Menyajikan tugas-tugas untuk 
meningkatkan penguasaan peserta didik 
terhadap materi yang diberikan, Melatih 
kemandirian belajar peserta didik dan 
Memudahkan pendidik memberikan tugas 

kepada peserta didik 
 
LKS saat ini menempati posisi penting 

dalam hal pembelajaran, terutama setelah 

makin populernya termpembelajaran yang 
berpusat pada siswa (student centered). 
Student centered learning menekankan pada 
aktivitas siswa. Siswa dibebaskan untuk  
beraktivitas sesuai dengan jalur-jalur yang 

telah ditetapkan. Kelancaran kegiatan 
tersebut membutuhkan LKS sebagai 
panduan belajar. 
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Penggunaan LKS dalam kegiatan 
pembelajaran dapat mendorong siswa  

untuk mengolah bahan yang dipelajari, baik 
secara individu maupun bersama dengan 
temannya dalam bentuk diskusi kelompok. 
LKS juga dapat memberikan kesempatan 
penuh kepada siswa untuk mengungkapkan 

kemampuannya dalam keterampilan 
pengembangkan proses berpikir melalui 
mencari, menebak bahkan menalar (Suhadi, 
2007). LKS merupakan bentuk usaha guru 

untuk membimbing siswa secara 

terstruktur, dimana kegiatannya 
memberikan daya tarik kepada siswa untuk 
mempelajari fisika. Seperti yang sudah 
jamak diketahui, guru dituntut agar tugas 

dan perannya tidak lagi sebagai pemberi 
informasi, melainkan sebagai pendorong 
belajar agar siswa dapat mengkonstruksi 
sendiri pengetahuannya melalui berbagai 

aktivitas dalam kegiatan pembelajaran. 
Pada kapasitasnya sebagai seorang tenaga 
pendidik, guru diharapkan dapat 
memberikan suatu alternatif model 
pembelajaran yang menarik dan dapat 

menunjang tumbuhnya kegiatan 
pembelajaran yang berpusat pada siswa 
(Depdiknas, 2008).  
 

Pengembangan LKS dengan pendekatan 
kontekstual dapat menyadarkan peserta 
didik bahwa apa yang mereka pelajari 
sangat berguna dalam kehidupan nyata 
mereka  sehingga mereka  akan 

memposisikan diri mereka  sendiri yang 
membutuhkan bekal  untuk  menyelesaikan  
berbagai  permasalahan  dalam  kehidupan  

sehari-hari. 

 
Istiqomah, Lailatul (2009) menyampaikan 
pembelajaran kontekstual merupakan 
konsep belajar yang membantu guru 
mengaitkan antara materi pembelajaran 

dengan situasi dunia nyata siswa, dan 
mendorong siswa membuat hubungan 
antara pengetahuan yang dimilikinya 
dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sehari-hari. Pendekatan berasaskan 
konteks bertujuan untuk mengembangkan 

dan mempertahankan rasa kagum dan ingin 
tahu pada pelajar tentang dunia alam, 
pendekatan berasaskan kontekstual 
bertujuan untuk mengembangkan dan 
mempertahankan rasa kagum dan ingin 

tahu tentang alam (Eser & Neslihan, 2014). 
Pada masa yang sama, konteks boleh 
membantu pelajar untuk menghubungkan 
pengetahuan saintifik dengan kehidupan 

nyata (Laguador, 2014 ). para pelajar 

diperlukan untuk mendorong makna dengan 
menggunakan konteks, sehingga 
membenarkan "keperluan-untuk-tahu" 
pendekatan kandungan (Yigit, 2010). 

Dengan demikian, minat dan sikap positif  
pelajar terhadap fizik telah meningkat (Eser 
Ültay. 2014). 
 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan 
pendekatan kontekstual yang dimaksudkan 
dalam penelitian ini adalah LKS yang 
dikembangkan berorientasi pada budaya 
tradisional  yang berhubungan  dengan  

kehidupan  nyata.  Konteks  masalah  yang  
dimunculkan  harus  sesuai dengan konsep 
materi yang sedang dipelajari. Konteks 
yang dimaksudkan adalah situasi atau 

peristiwa  yang  sesuai  dengan  konsep  
yang  dipelajari.   Pengembangan  LKS  
dengan  pendekatan kontekstual ini 
diharapkan dapat membuat peserta didik 
akan lebih tertarik dan termotivasi untuk 

belajar  mekanika teknik  karena  mereka  
merasa  dekat  dengan  konsep fisika dalam 
penerapannya di kehidupan nyata. 

 

Pembelajaran Berbasis Budaya merupakan 
strategi penciptaan lingkungan belajar dan 
perancangan pengalaman belajar yang 
mengintegrasikan budaya sebagai bagian 
dari proses pembelajaran. (Dirjen Dikti, 

2004). Pembelajaran Berbasis Budaya 
dilandaskan pada pengakuan terhadap 
budaya sebagai bagian yang fundamental 
bagi pendidikan, ekspresi dan komunikasi 

http://sekolah-dasar.blogspot.com/2011/01/pendekatan-kontekstual-dalam.html
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suatu gagasan, serta perkembangan 
pengetahuan. Tentunya pembelajaran 

dengan menggunakan budaya sebagai 
perwujudan media sangat berkesan untuk 
membuat pelajar faham akan pelajarannya 
(Jasni dan Zulikha, 2013). 
 

Belajar melalui budaya merupakan strategi 
yang memberikan kesempatan siswa untuk 
menunjukkan pencapaian pemahaman atau 
makna yang diciptakannya dalam suatu 

mata pelajaran melalui ragam perwujudan 

budaya. Belajar melalui budaya merupakan 
salah satu bentuk multiple representation of 
learning (Dirjen Dikti, 2004), atau bentuk 
menilaian pemahaman dalam beragam 

bentuk. Belajar dengan budaya meliputi 
pemanfaatan beragam bentuk perwujudan 
budaya. Menurut Adhitama dkk (2015) 
Dalam belajar dengan budaya, budaya dan 

perwujudannya menjadi media 
pembelajaran dalam proses belajar, menjadi 
konteks dari contoh-contoh tentang konsep 
atau prinsip dalam suatu mata pelajaran, 
serta menjadi konteks penerapan prinsip 

atau prosedur dalam suatu mata pelajaran 
 
 

Metode Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan di Sekolah 
Menengah Pertama di Pekanbaru,  Tahun 
Ajaran 2015/2016.  Penelitian dilakukan 
mulai Juli sampai  November  Tahun 2015.  

 
Jenis penelitian yang digunakan adalah 

pengembangan R & D (Research & 

development). Penelitian R & D digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu atau 
menyempurnakan yang sudah ada 
(Sugiyono, 2014).  Berdasarkan 
pengembangan R & D (Research & 

development), peneliti melakukan prosedur 

seperti berikut ini  
 

 
Gambar 1. Diagram Alur Prosedur 

Penelitian 
 
Objek penelitian mengenai pengembangan 
LKS berbasis budaya tradisional. Perangkat 

LKS  yang dikembangkan dalam penelitian 
ini terdiri dari lima komponen pada materi 

Pesawat Sederhana yaitu  LKS pada materi 
tuas jenis 1 dengan media budaya alat  
penumbuk padi, LKS tuas jenis 2 dengan 

media budaya alat pemeras santan, LKS 
tuas jenis 3 dengan media alat budaya 
penghalau burung, LKS bidang miring 
dengan media budaya Pasak, dan katrol, 

seperti pada Gambar 2. 
 

 
 
Gambar 2. Media yang di kembangkan 

dalam LKS a) Penumbuk padi 

(tuas jenis 1), b) Pemeras 
santan (tuas jenis 2), c) 
Penghalau burung (tuas jenis 

3), d) Pasak (bidang miring), f) 
Katrol 

 
Instrumen penelitian yang dikembangkan 
dalam penelitian ini adalah berupa angket 
validasi instrumen alat percobaan dengan 
menggunakan skala Likert. Instrumen ini 

merupakan instrumen pengumpulan data 
meliputi: Validitas suatu instrumen 
penelitian adalah derajat yang menunjukkan 
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dimana suatu tes mengukur apa yang 
hendak diukur, suatu tes yang diukur 

bersifat valid tidak universal. Penilaian alat 
percobaan meliputi, Keberfungsian,  
Ukuran, Kontruksi, Kemudahan 
Penggunaan, Keamanan Penggunaan, 
Ketepatan Sebagai Alat percobaan, Nilai 

Ekonomis, Nilai Edukatif dan Psikologi, 
Estetika dan nilai budayanya, sedangkan 
praktikalitas alat meliputi Menyiapkan 
Percobaan, Efisiensi Waktu Ekperimen, 

Keamanan Penggunaan Alat percobaan, 

Efisiensi Pengajaran Konsep, Pengenalan 
Komponen Perangkat Percobaan, 
Kemudahan Penggunaan, Pengemasan 
Perangkat Percobaan. 

 
Teknik pengumpulan data dilakukan 
menggunakan sumber primer dengan dua 
buah perangkat instrumen yaitu instrumen 

validitas media pembelajaran yang 
dilakukan oleh 3 orang pakar pendidikan  
fisika di Universitas Riau dan 2 orang guru 
fisika, dan instrumen praktikalitas media 
pembelajaran oleh 3 orang guru dan 30 

pelajar SMP kelas VII setelah melakukan 
percobaan. 
 
Teknik analitis data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah analisis deskriptif. 
Analisis Deskriptif terhadap data untuk 
variabel-variabel sebuah penelitian 
mencakup penggambaran hasil penelitian 
yang berupa mean, penyimpangan standar, 

dan jarak antara angka terendah dan 
tertinggi (Creswell, 2010). 
 

Analisis data hasil  praktikalitas 

menggunakan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
1. Menjumlahkan tiap indikator angket 

praktikalitas. 
2. Mencari rata-rata tiap indikator angket 

praktikalitas 
3. Mencari rata-rata keseluruhan angket 

prktikalitas. 

4. Menentukan kategori rata-rata indikator 
berdasarkan tabel dengan menggunakan 

skala Likert. 
 
Kategori penilaian angket oleh praktikalitas 
menggunakan pedoman seperti Tabel 1. 
 

Tabel 1. Kategori  Penilaian  Angket 
 

 
Tabel 2. Kategori  Praktikalitas 
 

 
 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Hasil uji praktikalitas lembar kerja siswa 

percobaan alat pesawat sedehana yang 
terdiri dari lima buah lembar kerja siswa 
penuntun percobaan yaitu lembar kerja 
siswa untuk percobaan penumbuk padi, 
pemeras santan, penghalau burung, bidang 

miring dan katrol menurut guru SMP dapat 
dilihat pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Hasil Uji Praktikalitas Lembar 

Kerja Siswa Menurut Guru 

 
Keterangan aspek yang dinilai: 
1. Tujuan percobaan mudah dipahami 
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2. Langkah-langkah percobaan mudah 
dipahami dan diikuti 

3. Langkah-langkah percobaan 
memudahkan siswa untuk  
mengkonstruksi konsep 

4. Penggunaan gambar membantu 
memperjelas kegiatan percobaan 

5. Tabel pengamatan mempermudah 
siswa untuk mencatat data 

6. Siswa menjadi lebih aktif dalam 
pembelajaran pesawat sederhana 

7. Tidak membutuhkan waktu yang 

lama untuk menyelesaikan percobaan 
8. Siswa lebih percaya atas kebenaran 

atau kesimpulan berdasarkan 
percobaan sendiri. 

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa tiap-
tiap aspek yang dinilai oleh 3 orang 
responden mendapatkan nilai kepraktisan 

dengan kategori sangat tinggi pada semua 
aspek yang dinilai. Dengan kategori nilai 
sangat tinggi  maka lembar kerja siswa 
untuk percobaan pesawat sederhana 

dinyatakan praktis digunakan guru sebagai 

media belajar pesawat sederhana. 
  

Hasil uji praktikalitas lembar kerja siswa 
percobaan alat pesawat sederhana yang 

terdiri dari lima buah lembar kerja siswa 
penuntun percobaan yaitu lembar kerja 
siswa untuk percobaan penumbuk padi, 
pemeras santan, penghalau burung, bidang 

miring dan katrol menurut siswa SMP 
dapat dilihat pada Tabel 4. 
       
Tabel 4.  Hasil Uji Praktikalitas LKS 

                Menurut Siswa 

 

Keterangan aspek yang dinilai: 
1. Tujuan percobaan mudah dipahami 

2. Langkah-langkah percobaan mudah 
dipahami dan diikuti 

3. Langkah-langkah percobaan 
memudahkan siswa untuk 
memahami konsep 

4. Penggunaan gambar membantu 
memperjelas kegiatan percobaan 

5. Tabel pengamatan mempermudah 
siswa untuk mencatat data 

6. Siswa menjadi lebih aktif dalam 

pembelajaran pesawat sederhana 
7. Waktu percobaan menjadi lebih 

singkat 
8. Siswa lebih percaya atas kebenaran 

atau kesimpulan berdasarkan 
percobaan sendiri 

 
Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa tiap-

tiap aspek yang dinilai oleh 30 orang 
responden mendapatkan nilai kepraktisan 
dengan kategori sangat tinggi pada semua 
aspek yang dinilai. Dengan kategori nilai 
sangat tinggi  maka lembar kerja siswa 

untuk percobaan pesawat sederhana 
dinyatakan praktis digunakan siswa sebagai 
media belajar pesawat sederhana. 
 

Suharsimi Arikunto (2012) mengatakan 
bahwa media pembelajaran yang praktis 
hendaknya dilengkapi dengan petunjuk 
penggunaan ayang jelas. Lembar kerja 
siswa adalah petunjuk penggunaan  alat 

percobaan pesawat sederhana. Berdasarkan 
nilai rata-rata aspek yang dinilai dalam 
praktikalitas lembar kerja siswa percobaan 

pesawat sederhana yang diberikan oleh 

responden yang terdiri dari 3 guru IPA dan 
36 siswa, diperolah skor dengan kategori 
tinggi dan sangat tinggi. Dengan kategori 
tinggi dan sangat tinggi maka lembar kerja 
siswa memberikan kemudahan bagi guru 

dan siswa dalam melaksanakan percobaan 
pesawat sederhana.  
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Hasil Penelitian Jamaluddin dkk (2013) 
mengungkapkan bahwa salah satu alasan 

kenapa praktikum fisika disekolah jarang 
dilakukan adalah guru kesulitan membuat 
lembar kerja siswa. Sehingga dengan 
adanya lembar kerja siswa yang sudah 
praktis ini dapat memudahkan pekerjaan 

guru. Lembar kerja siswa memberikan 
kemudahan bagi siswa untuk melakukan 
percobaan tujuan percobaan mudah 
dipahami oleh siswa, langkah-langkah 

percobaan yang terdapat pada lembar kerja 

siswa mudah diikuti oleh siswa. 
Keberadaan gambar juga memperjelas 
prosedur percobaan yang harus dilakukan 
oleh siswa. Lembar kerja siswa ini praktis 

digunakan oleh siswa dengan penggunaan 
bahasa yang mudah dipahami siswa. 
Mampu membimbing siswa untuk dapat 
mencapai tujuan percobaan yang dilakukan. 

Lembar kerja siswa memberikan peluang 
kepada siswa untuk melakukan percobaan 
secara mandiri, artinya siswa percaya pada 
hasil yang didapatnya melalui percobaan 
yang dilakukan. Siswa juga terlihat lebih 

aktif dalam melakukan percobaan. 

Tabel mempermudah siswa untuk mencatat 
hasil percobaan. Dari hasil percobaan yang 

dicatat pada tabel siswa dapat membuat 
grafik. Grafik memudahkan siswa untuk 
menemukan hubungan antara besaran-
besaran yang didapat dalam percobaan. 

Sehingga mampu mengarahkan siswa untuk 
dapat memahami konsep pesawat 
sederhana. Selain itu, juga mampu 
mengarahkan siswa untuk menarik 

kesimpulan dari percobaan tersebut. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan 
dan analisis data pada pembahasan yang 

telah diuraikan maka dapat disimpulkan 
bahwa Lembar kerja siswa penggunaan alat 
percobaan dinyatakan praktis dengan 
perolehan skor uji praktikalitas pada 
kriteria  sangat tinggi untuk semua aspek 

penilaian. LKS pada materi pesawat 
sederhana yang telah teruji kepraktisannya 

dapat digunakan sebagai LKS dalam 
pembelajaran fisika SMP pada topik 
pesawat sederhana. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses peningkatan literasi informasi, komunikasi lisan 
dan berpikir kritis dalam pemecahan masalah melalui pendekatan PBL. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah 
mahasiswa semester genap 2014/2015 yang mengikuti perkuliahan Fisika Lingkungan Program Studi 
pendidikan fisika FKIP UR dengan jumlah  40 Orang. Instrumen pengumpul data penelitian adalah 
kuesioner literasi informasi, lembaran observasi komunikasi dan tes kemampuan berfikir kritis. Data 
dikumpulkan melalui pengamatan dan pemberian tes hasil belajar diakhir siklus. Data hasil penelitian 
dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan persentase. Hasil analisis data yang diperoleh gambaran 
terjadinya peningkatan persentase daya serap rata-rata mahasiswa  pada kemampuan literasi informasi 
yakni pada siklus pertama adalah 76,0% dalam kategori cukup baik, siklus kedua adalah 81,8% dengan 
kategori baik. Kemampuan komunikasi lisan meningkat dari 78, 50% pada siklus pertama menjadi 
84,25% pada siklus kedua. Selanjutnya dalam kemampuan berfikir kritis mahasiswa terjadi peningkatan 
prosentase daya serap rata-rata yakni dari 53,83%  pada siklus pertama menjadi 61,83% pada siklus 
kedua. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan Problem Base Learning dapat 
mengakibatkan terjadinya proses peningkatan kemampuan literasi informasi, komunikasi lisan dan 
berpikir kritis dalam perkuliahan Fisika lingkungan semester genap 2014/2015 program studi pendidikan 
fisika FKIP Universitas Riau. 
 

Kata Kunci: Literasi Informasi, Komunikasi, Berpikir Kritis, Pendekatan Pembelajaran Berbasis 
Masalah  

 

ABSTRACT 
 

This study aims to describe the process of improving information literacy , oral communication and 
critical thinking in problem solving through a PBL approach . This research is Classroom Action 
Research ( CAR) conducted in two cycles . The subjects were students of the second semester of 
2014/2015 which followed the lectures of Environmental Physics, Physics Faculty of Teacher education 
courses UR with the number 40 . Data collection instrument was a questionnaire study of information 
literacy , communication and observation sheet test critical thinking skills . Data were collected through 
observation and provision of achievement test at the end of the cycle . The data were analyzed 
descriptively using percentages . The results of the analysis of data obtained a description to an increase 
in the percentage of the average absorption of students in the information literacy skills in the first cycle 
was 76.0 % in the category quite well , the second cycle was 81.8 % in both categories . Verbal 
communication skills increased from 78 , 50 % in the first cycle to 84.25 % in cycle II.Critical thinking 
skills of students in an increase in the percentage of absorption average of 53.83 % in the first cycle to 
61.83 % in the second cycle . It can be concluded that the application of Problem Base Learning approach 
may result in an increased ability to process information literacy , oral communication and critical 
thinking in Physics lecture environment semester students 2014/2015 physical education courses FKIP 
University of Riau . 
 
Keyword: Information Literacy,Communication, Critical Thinking, Problem -based Learning Approach  
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Pendahuluan 

 

Diantara persoalan yang muncul dalam 
mata kuliah Fisika lingkungan adalah 
adanya kesulitan mahasiswa dalam aspek 
kemampuan  menemukan informasi secara 

tepat sesuai dengan tuntutan materi 
perkuliahan, kemampuan berkomunikasi 
dalam berdiskusi yang belum maksimal  
kemudian masih terbatasnya  kemampuan 
berpikir kritis dalam mengkaji setiap 

permasalahan  yang dibahas dalam proses 

perkuliahan. Pernyataan ini didasari atas  
hasil refleksi peneliti yang dilakukan 
sebelumnya terhadap mata kuliah Fisika 
lingkungan.  Pada tahun akademis 

2011/2012 dilakukan survei terbatas 
tentang literasi informasi, kemampuan 
komunikasi dan berpikir kritis terhadap 
mata kuliah ini. Hasil  survei  merupakan 

kajian awal peneliti  selama proses kegiatan 
perkuliahan yang telah dilaksanakan 
sebelumnya, terungkap bahwa sebahagian 
besar  mahasiswa (65%) dalam 

mengerjakan tugas membuat karya tulis 

ilmiah individu maupun kelompok serta 
diskusi presentasi kelas  menemukan 
beberapa kendala antara lain seperti kajian 
materi diskusi yang disajikan cenderung 

terbatas pada topik materi bahasan dan 
tidak menggambarkan upaya yang lebih 
eksploratif terhadap keluasan dan 
kedalaman bahasan materi, hal ini 
dikarenakan faktor keterbatasan 

kemampuan mahasiswa untuk mengakses 
informasi secara efektif, meskipun 90% 
mereka menggunakan media internet untuk 

mengakses informasi mencari sumber 

literatur dan  dapat mereka lakukan secara 
tak terbatas namun hasil yang diperoleh 
tidak menggambarkan kemampuan literasi 
informasi yang sesuai tatanan literasi 
informasi yang harus mereka kuasai di 

perguruan tinggi.Hal ini disebabkan mereka 
belum memiliki keterampilan dalam 
memilih dan memilah informasi relevan 

yang dapat menunjang penguasan materi 
yang menjadi topik kajian.  

 
Kemudian dalam aspek kemampuan 
keterampilan komunikasi dalam 
pembelajaran, baik secara lisan maupun 
tertulis, mahasiswa cenderung kurang 

memperhatikan tata cara berkomunikasi 
yang efektif  sehingga produk yang 
dihasilkan mahasiswa hanya memenuhi 
kewajiban rutinitas tugas dari dosen dan 

kurang menggambarkan kemampuan 

berkomunikasi yang sesuai dengan tuntutan 
komunikasi ilmiah. Faktor penyebab 
dominan adalah lemahnya  keterampilan  
berkomunikasi  secara lisan di forum 

diskusi presentasi.      
 
Dalam aspek ketrampilan berpikir kritis, 
indikasi terlihat ketika mereka melakukan 

kegiatan diskusi tanya jawab dalam forum 
diskusi kelas.  Sebahagian besar pertanyaan 
dan jawaban yang diajukan pada forum 
tersebut masih belum menggambarkan 
suatu kualitas pemikiran kritis dalam 

memecahkan suatu permasalahan yang 
menjadi isu penting dalam topik bahasan. 
Hal ini terjadi karena kegiatan diskusi 
perkuliahan kurang memaksimalkan 

kemampuan mahasiswa dalam pemecahan 
masalah yang seharusnya dapat dilakukan  
secara terencana. 
 
Hasil analisis permasalahan dan penyebab 

permasalahan  yang terjadi mengharuskan  
perlu dilakukan langkah                                
perbaikan proses perkuliahan Fisika 

lingkungan, disamping mahasiswa 

diharapkan mampu menguasai aspek 
konten materi perkuliahan  juga aspek lain 
berupa ketrampilan seperti  literasi 
informasi dan komunikasi, berpikir 
kritis,kolaborasi merupakan hal yang urgen 

dalam mengembangkan kemampuan 
kompetensi perkuliahan tersebut. 
Kompetensi mahasiswa dalam mengikuti 
perkuliahan tidak terlepas dari paradigma  
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implementasi Kurikulum Berbasis 
Kompetensi di perguruan tinggi  

sebagaimana  diatur dalam Surat Keputusan 
Menteri Pendidikan Nasional no 
232/U/2000 dan SK no 045/U/2002 serta 
UU.no 20  Sisdiknas 2003. 
 

Salah satu upaya alternatif perbaikan yang 
dapat dilakukan peneliti adalah berupaya 
meningkatkan keterampilan mahasiswa 
dalam literasi informasi, berkomunikasi dan 

berpikir kritis,  melalui pendekatan 

Pembelajaran Berbasis Masalah. Pemilihan 
pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah 
(PBL) sebagai wahana perbaikan kualitas 
perkuliahan Fisika lingkungan didasari 

pertimbangan bahwa pendekatan ini 
memberi tantangan mahasiswa dalam 
memecahkan berbagai masalah lingkungan 
dalam kacamata Fisika  dan dapat 

menggunakan berbagai keterampilan 
belajar secara maksimal agar lebih 
bermakna sesuai dengan anjuran Lawson 
(1995), bahwa suatu proses pembelajaran 
itu akan lebih bermakna jika dimulai 

dengan pemberian pertanyaan atau masalah 
yang sifatnya menantang tentang suatu 
fenomena, kemudian menugaskan peserta 
didik untuk melakukan suatu aktifitas, 

memusatkan pada pengumpulan dan 
penggunaan bukti,bukan sekedar 
penyampaian informasi secara langsung 
dan penekanan pada hal yang bersifat 
hapalan. Lebih lanjut Lawson (1995) 

menyarankan bahwa proses pengajaran 
sains lebih menekankan pada prinsip 
sebagaimana alur sains itu bekerja. 

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Upaya Peningkatan  Keterampilan  
Literasi  Informasi  Komunikasi Berpikir 
Kritis Melalui Pendekatan Pembelajaran 

Berbasis Masalah  Perkuliahan Fisika 
Lingkungan Mahasiswa Pendidikan Fisika 
Fkip Universitas Riau” 
 

Rumusan masalah melalui penelitian ini 
adalah : 

1). Bagaimanakah  proses peningkatan 
kemampuan keterampilan  literasi informasi 
mahasiswa melalui pendekatan PBL pada 
perkuliahan Fisika Lingkungan  
2). Bagaimanakah  proses peningkatan 

kemampuan  keterampilan komunikasi lisan 
mahasiswa  melalui pendekatan PBL pada 
perkuliahan Fisika Lingkungan 

 3). Bagaimanakah proses peningkatan 

kemampuan keterampilan berpikir kritis 

mahasiswa melalui pendekatan  PBL  

pada perkuliahan Fisika Lingkungan 

 

Tujuan yang akan dicapai pada kajian 

dari penilitian  ini  adalah : 1). Untuk  

mendiskripsikan proses peningkatan 

keterampilan literasi informasi 

mahasiswa dalam pemecahan masalah 

melalui pendekatan PBL  pada 

perkuliahan Fisika lingkungan 2).Untuk 

mendiskripsikan proses peningkatan 

keterampilan komunikasi lisan 

mahasiswa dalam pemecahan masalah 

melalui pendekatan PBL pada 

perkuliahan Fisika lingkungan.  

 

 

Metode Penelitian 
 
Penelitian ini  merupakan penelitian 

tindakan kelas, yang dilaksanakan dengan 
dua siklus. Masing-masing siklus terdiri 
dari tiga pertemuan. Penelitian ini  

bertujuan untuk memperbaiki proses 
pembelajaran pada mata kuliah Fisika 

Lingkungan mahasiswa pendidikan Fisika 
FKIP Universitas Riau  Pekanbaru. Dengan 
pendekatan kualitatif, merupakan alasan 
peneliti untuk dapat lebih jauh mengkaji 

dan menganalisis secara lebih konkret 
tentang permasalahan yang muncul di 
lapangan untuk dapat diperbaiki terutama  
dalam meningkatkan kemampuan literasi 
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informasi, komunikasi dan kemampuan 
berpikir kritis yang menjadi fokus obyek 

yang diteliti  pada perkuliahan Fisika 
lingkungan. Adapun subyek penelitian ini  
adalah mahasiswa semester genap 
2012/2013 yang mengikuti perkuliahan 
Fisika Lingkungan program studi 

pendidikan Fisika FKIP UR dengan jumlah 
40 orang.Data pada penelitian ini diperoleh 
dari hasil observasi, hasil wawancara, dan 
hasil belajar siswa.Sedangkan sumber 

datanya adalah mahasiswa, peneliti, dan 

teman sejawat. Teknik pengumpulan data 
selama penyusunan laporan penelitian 
tindakan kelas menggunakan teknik tes, 
wawancara, dan  observasi. Sedangkan 

teknik  analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif dengan menggunakan  
teknik persentase,  Selanjutnya, dilakukan 
penafsiran terhadap hasil analisis tersebut 

yang disajikan secara naratif. Sedangkan, 
data hasil wawancara serta catatan lapangan 
yang jenis datanya berupa pernyataan-
pernyataan juga dianalisis secara kualitatif 
menggunakan analisis logis, yaitu dengan 

menyusun data tersebut secara naratif dan 
sistematis sehingga dapat ditarik simpulan 
secara logis (Jonner, 2008). 
 

Selanjutnya, simpulan diambil berdasarkan 
hubungan logis yang terjadi antara hasil 
analisis tes tulis, observasi, wawancara, dan 
catatan lapangan.dari sumber. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus.Setiap siklus 

terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, 
observasi/evaluasi, dan refleksi.Setiap akhir 
siklus diadakan tes tentang kemampuan 

berpikr kritis. 

 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 
Pelaksanan  penelitian tindakan kelas ini 

yang telah mengupayakan  peningkatan 
terhadap tiga jenis keterampilan mahasiswa 
yang pada dasarnya merupakan 

keterampilan yang sangat membantu 
mereka dalam meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran mereka yang selama 
ini hanya banyak terfokus pada penguasaan 
materi perkuliahan.  
 
Berbagai keterampilan yang bersifat life 

skill kurang terakomodasi secara maksimal 
dalam kurikulum pendidikan kita baik 
ditingkat dasar,tingkat menengah bahkan 
perguruan tinggi. Hal ini disebabkan sistem 

kurikulum pendidikan kita belum memberi 

ruang  yang tepat tentang bagaimana 
menerapkan dan mengembangan berbagai 
aspek keterampilan  pembelajaran  yang 
justru diperlukan oleh peserta didik  untuk 

digunakan dalam kehidupan nyata mereka 
sehari-hari. Kelemahan sistem pada 
kurikulum pembelajaran tersebut juga 
dialami oleh seluruh institusi pendidikan di 

dunia dan diakui oleh UNESCO, dan lebih 
jauh sistem pembelajaran pada kurikulum 
ini mereka sebut sistem kurikulum 
konvensional abad 20, mengingat pesatnya 
perkembangan teknologi dunia di era 

digital sehingga muncul gagasan agar dunia 
menerapkan sistem pembelajaran yang 
menekankan berbagai bentuk keterampilan 
belajar yang relevan dengan perkembangan 

teknologi  seperti keterampilan komunikasi, 
literasi informasi, pemecahan masalah, 
berpikir kritis, kolaborasi, Interpersonal   
yang  disebut sebagai  keterampilan belajar 
abad ke 21.  Menurut  Dede (2009 ),  bahwa 

dalam menerapkan proses pembelajaran 
pada sistem  konvensional,  pengetahuan 
dipisahkan dari keterampilan dan disajikan 

sebagai kebenaran yang diwahyukan, bukan 

sebagai pemahaman yang ditemukan dan 
dibangun oleh peserta didik.  Pemisahan ini 
menghasilkan siswa belajar data yang 
hanya berhuhungan topik bukannya belajar 
bagaimana untuk lebih jauh memahami hal 

dunia nyata secara kontekstual  hadir di 
sekitar  mereka sebagai suatu asimilasi 
informasi.   
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Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian 
ini adalah : 

a. Peningkatan Keterampilan 
Literasi Informasi Mahasiswa Siklus I 
dan Siklus II. 

 
Berdasarkan hasil analisis skor rata-rata 
kelas perbandingan kemampuan mahasiswa 
terhadap  enam langkah kompetensi literasi  
informasi pada siklus I dan siklus II, 

diperoleh  peningkatan kemampuan sebesar 
5,8%. Meskipun peningkatan  kemampuan 

keterampilan literasi  informasi terjadi tidak 
terlalu besar (5,8%), namun secara 
kualitatif telah   terjadi perubahan sikap dan 

cara pandang mahasiswa terhadap proses 
pemanfaatan teknologi dalam memperoleh 
informasi yang berkualitas. Mahasiswa 
sudah mulai memahami bahwa untuk 

menemukan suatu sumber informasi yang 
tepat harus melalui suatu proses 
penelusuran yang tepat pula. 
 
Secara lebih rinci data  analisis 

perbandingan skor rata-rata kelas dari enam 

langkah kompetensi keterampilan literasi 
informasi dapat disajikan melalui diagram 
pada Gambar 1. 

 

 
 
Gambar 1:  Hasil Pencapaian Keterampilan 

Literasi Informasi Mahasiswa  
siklus 1 dan siklus II 

 
Diagram pada Gambar 1, menunjukkan 
adanya kecenderungan peningkatan 

keterampilan literasi mahasiswa dari siklus 
1 ke siklus II, diindikasikan adanya 

perolehan   selisih   prosentase  skor rata-
rata   di enam langkah kompetensi 
keterampilan. Peningkatan terbesar dialami 
pada prosentase skor  rata-rata aspek 
langkah kompetensi keterampilan sintesis 

yakni sebesar 11 %, hal ini bermakna  
bahwa setelah mahasiswa berhasil 
menemukan informasi dari berbagai 
sumber, dalam rentang proses penerapan 

PBL dari mulai siklus I hingga berakhir di 

siklus II, mereka mengalami kemajuan  
terbesar  dalam mengorganisasikan 
informasi  dari berbagai sumber untuk 
dijadikan suatu sumber informasi yang baru 

dan bermanfaat sehingga mereka mampu 
pula mempresentasikan atau 
mempublikasikannya kepada forum diskusi 
kelas. Kemudian diikuti aspek kompetensi 

keterampilan lokasi dan akses 7%,  evaluasi 
mengalami peningkatan sebesar 6,6 %, 
perumusan masalah 3,6 % dan peningkatan 
yang terkecil terdapat pada komponen 
keterampilan strategi pencarian informasi 

1,4 %.  Secara keseluruhan semua aspek 
langkah  keterampilan tersebut mengalami 
peningkatan dari skor rata-rata  76 % 
dengan katagori cukup pada siklus I 

menjadi 81,8 % dengan katagori baik pada 
siklus II, dengan peningkatan  sebesar 5,8 
% ,Peningkatan dapat terjadi disebabkan 
tindakan yang dilakukan  melalui  proses 
pembelajaran PBL berdampak positif 

terhadap peningkatan keterampilan literasi 
informasi mahasiswa . karena dalam PBL  
terdapat kaitan fungsional kegiatan 

pembelajaran dengan kegiatan keterampilan  

literasi informasi yang pada esensi nya 
kegiatan  PBL meliputi   mengkaji masalah 
realistis, tugas terbuka , pemikiran tingkat 
tinggi, pembinaan metakognitif, self-

regulated learning, self-assessment, kerja 

kelompok, Interdisipliner, dapat digunakan  
berbagai tingkatan kelas pendidikan 
(Chamberlin & Moon, 2002). Kemudian  
Duch (2001) menekankan bahwa esensi 
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dari PBL adalah masalah dunia nyata 
diberikan kepada mahasiswa untuk 

mempromosikan keterampilan berpikir 
kritis dan keterampilan pemecahan 
masalah.  
b. Peningkatan Keterampilan Komunikasi 

Lisan  Siklus I dan Siklus II. 

Selanjutnya jika dilihat pencapaian  
keterampilan komunikasi lisan mahasiswa 
berdasarkan komponen keterampilan 
tersebut dapat digambarkan melalui grafik 

pada Gambar 2: 

 
Siklus 1 (%)0100

S
k

o
r 

p
ro

se
n

ta
se

Organisasi 

materi

Kontak mata 

( Eye 

contact)

Pengiriman 

(delivery)
Rerata

Siklus 1 (%) 84.25 74.5 76.5 78.5

Siklus 2 (%) 92 75.25 85.5 84.25

Peningkatan (%) 7.75 0.75 9 5.75

 
Gambar 2. Diagram   Batang   Hasil   

Keterampilan  Komunikasi    
Lisan  Berdasarkan    
Komponen Keterampilan pada 

Siklus I dan Siklus II 
 
Berdasarkan diagram pada Gambar 2, 
akibat adanya   tindakan  perbaikan yang 

dilakukan peneliti pada proses 
pembelajaran di Siklus  II dengan lebih cara 
memperhatikan  dengan cermat cara 
melaksanakan presentasi yang sesuai 

indikator komunikasi lisan yang telah 

disepakati, maka  terjadi peningkatan 
prosentase skor rata-rata  keterampilan 
komunikasi lisan mahasiswa  pada setiap 
komponen keterampilan dibandingkan 

dengan siklus sebelumnya. Secara 
keseluruhan  pada siklus II  prosentase skor 
rata-rata  keterampilan komunikasi lisan 
adalah sebesar 84,25 % berarti terjadi 
peningkatan sebesar  5,75 % Peningkatan 

terbesar skor rata-rata  terjadi pada 
komponen Pengiriman Informasi yakni 

sebesar  9,0 %  dan yang terkecil pada 
komponen Kontak mata yakni sebesar 0,75 
%. 
c. Peningkatan Keterampilan Berpikir kritis 

Mahasiswa Siklus I dan Siklus II 

 
Setelah melalui proses pembelajaran yang 
terlaksana melalui dua siklus, kemampuan 
berpikir kritis mahasiswa mengalami 

perubahan ke arah  positif.  

 

 
 
 
Gambar 3. Perbandingan Hasil daya serap  

keterampilan berpikir kritis siklus 

1 dan siklus 2 
 
Keterangan :  
Nomor komponen keterampilan berpikir 

kritis pada diagram (Gambar 3). 
1 . Mempertanyakan Masalah   

2.  Kebutuhan akan tujuan hasil   
3.  Informasi   
4.  Konsep   

5.  Asumsi     
6.  Sudut Pandang  
7.  Interpretasi dan inferensi   
8.  Implikasi dan konsekuensi  

 
Hasil tes   pada siklus II  menunjukkan  
bahwa dari seluruh komponen fungsi 
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keterampilan  mengalami peningkatan.  
Peningkatan daya serap rata-rata  terbesar  

dialami oleh komponen keterampilan 6 
sebesar 11,3 % kemudian diikuti oleh 
komponen keterampilan 7 sebesar 9,39% 
dan komponen keterampilan 2 sebesar 8,6 
%.    Hal ini menunjukkan bahwa seluruh 

komponen keterampilan berpikir kritis telah 
mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan meskipun dengan kendala dan 
keterbatasan yang mereka miliki untuk 

melaksanakannya dalam proses 

perkuliahan.  
 
Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan 
pembahasan yang telah diuraikan , maka 
kesimpulan yang dapat diambil peneliti 
adalah sebagai berikut. 
1.  Secara keseluruhan dengan pendekatan 

Problem Base Learning (PBL) yang 
diterapkan dalam proses pembelajaran  
mata kuliah Fisika Lingkungan, 
mengakibatkan terjadinya proses 
peningkatan keterampilan Literasi 
Informasi mahasiswa. 

2. Secara keseluruhan dengan pendekatan 
Problem Base Learning (PBL) yang 
diterapkan dalam  

     proses pembelajaran mata kuliah Fisika 
lingkungan, mengakibatkan terjadinya 
proses peningkatan pada keterampilan  
komunikasi lisan mahasiswa. 

3. Secara keseluruhan dengan pendekatan 
Problem Base Learning (PBL)  yang 
diterapkan dalam proses pembelajaran 
mata kuliah Fisika lingkungan, 
mengakibatkan terjadinya proses 
peningkatan pada keterampilan Berpikir 
kritis mahasiswa. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran berbasis web dengan penerapan 
problem based learning, sebagai media pembelajaran Elektronika Dasar pada topik teori dan rangkaian 
dioda. Jenis penelitian yang digunakan adalah model ADDIE dengan lima tahapan yaitu: analisis, 
perancangan,  pembangunan model,  implementasi, dan ujicoba model. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah instrumen validasi berupa angket lembar penilaian ahli/pakar dan instrumen 
praktikalitas yaitu angket respon pengguna. Melalui penelitian ini telah dihasilkan perangkat perkuliahan 
elektronika dasar berbasis web dengan penerapan problem based learning yang terdiri dari Silabus, 
Rencana Pembelajaran (RP), Modul, Media power point (PPT) dan Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM). 
Perangkat pembelajaran yang dihasilkan memiliki tingkat validasi dari pakar dengan kategori sangat 
valid (skor 3.19), sedangkan tingkat praktikalitas dari pengguna diperoleh hasil dengan kategori praktis 
(skor 3.20). Berdasarkan hasil penilaian pakar dan pengguna, maka produk perangkat pembelajaran 
elektronika dasar berbasis web dengan penerapan problem based learning dinyatakan layak untuk 
digunakan dan dikembangkan dalam perkuliahan pada topik teori dan rangkaian dioda di Program Studi 
Pendidikan Fisika.  

 
Kata Kunci: ADDIE model, perangkat pembelajaran, problem based learning, pangkaian dioda.  
 

 

ABSTRACT 

 
This study was intended to produce a learning sets web-based by the application of problem based 
learning, as a learning media basic electronics on the topic theory and diode circuits. The kind of research 
used is the ADDIE model with the five steps that is: analysis, design, development model, 
implementation, and evaluation model. Research instruments that we use is an instrument in the form of 
validation questionnaire sheets of expert and an instrument practicality namely response users 
questionnaire. Through this study has been produced a learning shets for the lecture basic electronics 
web-based by the application of problem based learning consisting of the syllabus, lesson plan (LP), 
module, power point media (ppt) and worksheets for student activities. The learning sets that produced 
having a level validation of experts to a category valid (score 3.19), the rate of practicality from users the 
results to a category practical (score 3.20). Based on their own evaluation experts and users, so products 
learning sets basic electronics web-based by the application of the problem based learning announced 
eligible to be used and developed in lecture on the topic theory and diode circuits in the physics education 
study program. 
 

Keywords: ADDIE model, learning shets, problem based learning, diode circuit 
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Pendahuluan 

 

Elektronika Dasar merupakan salah satu 
mata kuliah wajib di Program Studi 
Pendidikan Fisika yang disajikan pada 
semester tiga dengan bobot 3 SKS. Melalui 

analisis pendahuluan diperoleh data bahwa 
hasil belajar Mahasiswa hanya sebahagian 
kecil yang memperoleh skor maksimal dan 
begitu juga dengan minat mereka untuk 
memahami konsep elektronika masih 

rendah, hal ini terlihat masih rendahnya 

antusias mereka saat mengikuti perkuliahan 
Elektronika Dasar (M. Rahmad, dkk, 2012). 
Diantara  permasalahan utama terkait mata 

kuliah elektronika dasar yaitu: 
1. Elektronika Dasar cenderung dianggap 

sulit, karena banyak menggunakan 
rangkaian, menerapkan formula 
matematis, serta belum dilengkapi 

dengan perangkat perkuliahan yang 
sesuai keperluan pengguna. 

2. Sistem perkuliahan yang belum 
optimal dalam menerapkan metode 

pembelajaran inovatif yang mampu 

membatu dalam mendorong 
memberikan solusi kapan saja dalam 
mempelajari menganalisis rangkaian 
elektronika dasar.  

 
Masalah tersebut sangat berpengaruh 
terhadap proses dan hasil belajar peserta 
didik (mahasiswa) dalam pembelajaran 
Elektronika Dasar. Salah satu materi 

Elektronika Dasar yang sulit difahami 
mahasiswa yaitu konsep dioda dan 
rangkaiannya, walaupun komponen dioda 

ini kelihatannya sederhana namun dalam 

rangkaian memerlukan analisis yang 
komprehensip untuk memahaminya. Oleh 
karena itu,  perlu dikembangkan suatu 
sistem pembelajaran yang efektif bagi 
mengatasi persoalan tersebut dengan 

menerapkan suatu inovasi pembelajaran 
agar mahasiswa dapat menguasai konsep 
yang dipelajari dengan baik (Dian Kurniati, 
dkk, 2014).  

Berbagai teori, hasil penelitian, dan 
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

membuktikan bahwa para tutor sudah 
semestinya mengubah cara mengajar ke 
arah pada pengetahuan ditemukan, 
dibentuk, dan dikembangkan oleh 
mahasiswa, dan membangun pengetahuan 

secara aktif, inspiratif, kreatif dan 
kemandirian. Untuk itu diperlukan suatu 
pendekatan pembelajaran yang mampu 
menyelesaikan permasalahan yaitu problem 

based learning (Lie, 2004; Permendikbud, 

2013). PBL sebagai salah satu pendekatan 
yang banyak dipakai untuk menunjang 
pendekatan learning centered dan berbasis 
masalah (Amir, 2010).  

 
Proses PBL akan dapat dijalankan apabila 
tutor telah menyiapkan segala perangkat 
yang diperlukan. Di samping itu, 

mahasiswa pun harus telah memahami 
prosesnya dan telah terbentuk kelompok-
kelompok kecil. Setiap kelompok pada 
umumnya menjalankan 7 langkah dalam 
PBL (Amir, 2010), yang secara ringkas 

meliputi: 1) Mengklarifikasi istilah dan 
konsep, 2) Merumuskan masalah, 3) 
Menganalisis masalah. 4) Menata gagasan 
secara sistematis, 5) Menformulasikan 

tujuan, 6) Mencari informasi tambahan, dan 
7) Mensintesa,  menguji dan dan membuat 
laporan.  

 

Hasil kajian Jurubahasa, dkk. (2014) dan 
Mutia, dkk. (2014) telah mengembangan 
perangkat pembelajaran yang menerapkan 

PBL dengan hasil perangkat yang layak 

digunakan. Dengan pembelajaran ini, 
kegiatan dimulai dari masalah, belajar suatu 
konsep dan prinsip serta memecahkan 
masalahnya. PBL mengharapkan  peserta 

didik didik berfikir kritis dan analitis, serta 
untuk menemukan dan menggunakan 
sumber-sumber pembelajaran yang tepat 
(Suyatno, 2009). Hasil penelitian Norazah 

dkk. (2013) menunjukkan bahwa 
penggunaan pendekatan PBL berbasis ICT 
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dalam P&P, dapat mengembangkan 
kompetensi lulusan yang inovatif pada 

pendidikan teknik di Malaysia. 

Proses belajar mengajar dengan ICT sudah 
merupakan proses transformasi pendidikan 

konvensional kedalam bentuk digital, baik 
secara isi (contents) dan sistemnya. 
Penggunaan pembelajaran berasaskan Web 
dalam pendidikan dianggap sebagai kaedah 
belajar inovatif (Dian Kurniati, dkk, 2014; 

Papachristos, 2011). Dewasa ini konsep e-

learning sudah banyak diterima oleh 

masyarakat dunia, terbukti dengan 
banyaknya implementasi e-learning, 

khususnya dalam  pendidikan. Beberapa 
Perguruan tinggi menyelenggara-kan 
kegiatan pembelajaran elektronik sebagai 
tambahan atau sebagai alternatif sehingga 
e-learning dapat menjadi pilihan (Alim, 

2012). 
 
Berdasarkan penelitian Catherine et al. 
(2009) menunjukkan hasil kajian terhadap 

ketercapaian yang baik menggunakan 

bahan e-learning bagi mahasiswa. Aplikasi 
Web juga sangat penting untuk para peserta 
didik yang mengalami kecacatan, hambatan 
bahasa, lokasi geografis, atau faktor lain 

(Norazah, et. al. 2013). 
 
Menurut Etin (2011) ada 3 (tiga) hal 
penting sebagai keperluan terlaksananya 

kegiatan e-learning, iaitu: 1) Aktivitas 
pembelajaran internet, 2) Tersedia sumber 
belajar online bagi peserta, 3) Tersedia 
tutor yang boleh membantu peserta. 

 

Pengembangan prangkat pembelaja-ran 
Elektronika Dasar sebagai sumber 
pembelajaran untuk keperluan pengajaran 
dan pembelajaran secara online (melalui 

web) boleh dirancang dari berbagai 
platform yang salah satunya adalah aplikasi 
moodle. Moodle mengandung kemudahan 
seperti bersifat open source, mudah 
didownload, mudal diinstalasi dan 

pengguna diberi hak mengubah sesuai 
keperluan seperti dengan penerapan PBL 

(Moodle, 2015; Amirah, 2012).  
 
Mayer (2005) menyatakan bahwa 
multiperangkat perkuliahan adalah 
persembahan kata (seperti teks lisan atau 

teks bercetak) dan gambar (sepeti ilustrasi, 
foto, animasi, atau video). Sebuah 
perangkat perkuliahan dikatakan efektif 
apabila memenuhi ketentuan dari aspek 

validitas, praktikalitas, efisiensi, keamanan 

dan estetika. Validitas merupakan 
kesesuaian suatu perangkat untuk mencapai 
tujuan pembelajaran (Suharsimi, 2005). 
Validitas terdiri dari validitas isi yang 

menyatakan relevansi antara gejala yang 
dapat diamati pada penggunaan perangkat 
perkuliahan dengan konsep yang dipelajari, 
dan berikutnya validitas konstruksi yaitu 

kesesuaian bentuk, format suatu model 
dengan tujuan penggunaan. Kepraktisan 
perangkat perkuliahan terkait kemudahan 
dalam penggunaannya dan kemudahan 
memahami konsep. Aspek efisiensi 

menyangkut penghematan dari segi biaya, 
waktu, tempat dan tenaga. sedangkan aspek 
keamanan dan estetika meliputi keamanan 
bagi pengguna, aspek estetika terkait 

dengan performance perangkat perkuliahan. 
 
Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) 
Bagaimanakah pengembangan perangkat 
perkuliahan elektronika dasar pada topik 

teori dan rangkaian dioda berbasis web 
dengan penerapan PBL? 2) Bagaimanakah 
tingkat validitas perangkat perkuliahan 

elektronika dasar pada topik teori dan 

rangkaian dioda berbasis web 
menggunakan PBL? 3) Bagaimanakah 
tingkat praktikalitas perangkat perkuliahan 
elektronika dasar pada topik teori dan 
rangkaian dioda berbasis web 

menggunakan PBL? Sedangkan tujuan 
kajian ini yaitu untuk: 1) menghasilkan 
perangkat perkuliahan elektronika dasar  
pada topik teori dan rangkaian dioda 
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berbasis web dengan penerapan PBL. 2) 
menguji tingkat validitas perangkat 

perkuliahan elektronika dasar pada topik 
teori dan rangkaian dioda berbasis web 
menggunakan PBL. 3) menguji tingkat 
praktikalitas perangkat perkuliahan 
elektronika dasar pada topik rangkaian 

dioda berbasis web menggunakan PBL. 
 
 

Metode Penelitian 

 
Kajian ini menggunakan jenis penelitian 

pengembangan dengan model ADDIE yang 
terdiri dari lima tahapan yaitu: analisis, 
perancangan, pembangunan model,  
implementasi, dan ujicoba model 
(McCowin et. al. 2003; Abusofyan, 2012). 

Tahap analisis telah dlaksanakan analisis 
keperluan pengembangan e-kandungan (M. 
Rahmad, dkk. 2015) dan pengembangan 
modul elektronika dasar berbasis PBL 

dilaksanakan sesuai kajian (M. Rahmad, 
dkk,. 2016). Pengembangan yang dilakukan 
pada kajian ini yaitu pengembangan 

perangkat pembelajaran berbasis web untuk 
mata kuliah Elektronika Dasar pada topik 

teori dan rangkaian dioda melalui 
penerapan PBL, sebagai alat bantu 
pembelajaran online bagi mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Fisika.  

Instrumen yang digunakan terdiri dari: 
Instrumen validitas isi dan validitas empiris 
oleh pakar dan pengguna untuk mengetahui 
kevalidan perangkat pembelajaran. 
Instrumen praktikalitas untuk mengetahui 

kepraktisan perangkat perkuliahan yang 
dibuat melalui uji praktikalitas perangkat 
perkuliahan menurut respon pengguna.  

 

Untuk mengetahui kelayakan perangkat 
perkuliahan, data dikumpulkan dengan 
teknik angket, observasi dan uji empiris. 
Sedangkan teknik analisis datanya 
menggunakan analisis deskriptif, yakni 

dengan cara menghitung indeks dari setiap 
indikator kelayakan perangkat perkuliahan.  

 
Indikator-indikator yang digunakan untuk 
menentukan kelayakan perangkat 
perkuliahan dalam penelitian ini adalah 
berdasarkan hasil uji validitas dan 

praktikalitas perangkat perkuliahan. Suatu 
perangkat perkuliahan dinyatakan layak 
apabila dengan menggunakan perangkat 
tersebut kompetensi perkuliahan dapat 

dicapai. Rentang kevalidan dan kepraktisan 

perangkat mengacu pada kriteria menurut 
Tabel 1. 

  

Tabel 1. Kategori Kevalidan dan 
Praktikalitas Perangkat  

 

Interval 
Kategori (Ktg) 

Kevalidan Praktikalitas 
γ.β < Ktg ≤4.0 sangat valid sangat praktis 
β.4 < Ktg ≤γ.β valid praktis 
1.θ < Ktg ≤β.4 cukup valid cukup praktis 
0.8 < Ktg ≤1.θ kurang valid kurang praktis 
0.0 ≤ Ktg ≤0.8 tidak valid tidak praktis 

 

Sumber: (Adaptasi M. Haviz, dkk. 2011; 
Riduwan, 2012) 
 
 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan diperoleh suatu perangkat 

perkuliahan yang dapat diakses secara 
online sebagaimana Gambar 1 yang  
menunjukkan ikon untuk mengakses 
silabus perkuliahan topik teori dan 

rangkaian dioda yang ditandai dengan kode 
angka 1. 
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 Gambar 1.  Tampilan untuk mengakses 

silabus. 

 

Sedangkan Gambar 2 menunjukkan bagian 
tampilan untuk mengakses perangkat 
perkuliahan untuk sub topik teori dioda 
penyearah yaitu kode angka 2 untuk 

mengakses modul perkuliahan, kode 3 
untuk mengakses media PPT, kode 4 untuk 
LKM dan kode 5 untuk mengakses rencana 
perkuliahan (RP). 

 
 
 
 
 

 
 
 
Gambar 2. Tampilan menagkses modul, 

PPT, LKM dan RP. 
 
Perangkat perkuliahan yang dihasilkan 
disajikan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1.  Produk hasil pengembangan 
perangkat perkuliahan 

 

 
 
Melalui hasil pengujian validitas perangkat 
yang terdiri dari silabus, RP, Modul, media 

PPT dan LKM ditunjukkan pada Tabel 2, 
dengan kategori valid dan sangat valid. Hal 

ini menunjukkan bahwa perangkat yang 
dibuat memenuhi keperluan pengguna.  
 
Tabel 2. Hasil validasi perangkat 

pembelaja-ran  teori dan 

rangkaian dioda dengan 
penerapan PBL 

 

 

 

Tabel 2 merupakan hasil rekapitulasi 
penilaian oleh pakar yang terlibat dengan 
rata-rata hasilnya pada kategori valid (V). 

Skor minimal dijumpai pada LKM Teori 
dan rangkaian dioda yaitu 3.00. Seharusnya 
LKM masih dapat disempurnakan lagi 
untuk penambah baikan LKM, namun skor 

tersebut sudah termasuk pada kategori 
valid, sedangkan skor tertinggi yaitu pada 
Modul pembelajaran yaitu 3.39, karena 
dalam modul yang dihasilkan sudah 
memenuhi ketentuan sebagai modul 

berbasis PBL yang ditandai dengan 
terdapatnya bagian permasalahan yang akan 
diselesaikan pada setiap sub topik.  
 

Tabel 3.   Hasil uji praktikalitas modul, 
media dan LKM teori dan rang-
kaian dioda menggunakan  
PBL 

 

 
 
Tabel 3 merupakan hasil uji praktikalitas 
penggunaan perangkat oleh pengguna untuk 

1 

2 

3 

4 

5 
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tiga jenis perangkat yaitu Modul, Media 
PPT, dan LKM teori dan rangkaian dioda. 

Hasil uji praktikalitas pengguna 
memberikan respon positif untuk setiap 
perangkat dengan kategori praktis sehingga 
ketiga perangkat pembelajaran pada 
kategori praktis. Jenis perangkat dengan 

skor minimal diperoleh pada LKM dengan 
skor 3.15. Beberapa hal yang seharusnya 
masih dapat dilakukan penyempurnaan 
pada LKM yaitu masih perlunya lebih 

difokuskan wacana permasalahnnya 

sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan 
oleh pengguna dengat tepat dan fokus. 
Namun demikian LKM yang tersedia sudah 
dinyatakan baik dengan kategori praktis, 

begitu juga dengan perangkat lainnya, 
sehingga perangkat yang dihasilkan 
dinyatakan sudah layak digunakan. 
 

Berdasarkan data hasil kajian yang telah 
dipaparkan  dari Tabel 1 sampai Tabel 3 
diperoleh temuan yaitu: untuk Tabel 1. 
menunjukkan telah dihasilkan perangkat 
perkuliahan elektronika dasar berbasis web 

pada topik teori dan rangkaian dioda 
dengan penerapan PBL. Perangkat yang 
telah divalidasi tersebut berupa silabus, RP, 
modul, media PPT dan LKM yang dapa 

diakses secara online. Hasil validasi dan uji 
praktikalitas untuk perangkat perkuliahan 
yang dibuat pada umumnya pada kategori 
valid dan praktis. Dengan demikian 
perangkat LKM dinyatakan layak 

digunakan.  
 
Kajian ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang telah mendapatkan perangkat 

pembelajaran yang valid, dan praktis yaitu 
(M. Haviz, dkk., 2011; Asif, dkk., 2013; 
Azmi, dkk., 2015; Emiliani, dkk., 2016), 
yang telah mengembangkan perangkat 
pembelajaran dengan hasil perangkat yang 

valid dan praktis sebagai indikator 
kelayakan perangkat pembelaja-ran. Dalam 
uji praktikalitas perangkat pembelajaran 
yang masih menjadi kendala adalah fasilitas 

perangkat internet yang belum optimal, 
sehingga kedepannya masalah tersebut 

dapat diatasi dalam rangka mengoptimalkan 
sistem pembelajaran berbasis web 
khususnya di program studipendidikan 
fisika. 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 
1. Telah dihasilkan suatu perangkat 

perkuliahan elektronika dasar pada 

topik teori dan rangkaian dioda 
berbasis web yang menerapkan 
problem based learning yang terdiri 
dari Silabus, Rencana Pembelajaran, 

Modul, Media PPT dan LKM. 
2. Validitas perangkat perkuliahan 

melalui penilaian pakar secara 
keseluruhan diperoleh dengan kategori 

valid. 
3. Praktikalitas perangkat perkuliahan 

melalui penilaian pengguna diperoleh 
dengan kategori praktis. 

 

Dengan demikian perangkat yang 
dihasilkan dinyatakan layak untuk 
digunakan dan dikembangkan dalam 
perkuliahan pada mata kuliah elektronika 

dasar. 
 
Untuk implementasi perangkat yang 
dihasilkan masih terkendala oleh fasilitas 
internet yang belum optimal, oleh karena 

itu diperlukan fasilitas yang lebih mampu 
beroperasi secara maksimal, selain itu 
perangkat perkuliahan ini dapat 

dikembangkan pada topik lain seperti pada 

transistor. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompetensi peserta PPG-SM3T Pendidikan Fisika 
Universitas Riau melalui workshop  Program Profesi Guru.Kompetensi yang dikembangkan  adalah 
kompetensi pengembangan perangkat pembelajaran, kompetensi kognitif, keterampilan mengajar 
melalui peer teachingdan sikap interpersonal dan sosial melalui kehidupan berasrama. Peserta PPG-
SM3T Pendidikan Fisika  Universitas Riau berjumlah 16 orang yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 8 
orang perempuan.Kegiatan workshop ini terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan,  pelaksanaan dan 
penilaian produk pengembangan perangkat pembelajaran.   Instrumen pengumpul data  menggunakan 
tes tertulis, lembar observasi dan  angket. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif .Hasil 
penelitian  menunjukkan kompetensi peserta PPG SM3Tmelalui workshop PPG dalam mengembangkan 
perangkat pembelajaran baik, keterampilan mengajar baik, kemampuan kognitif cukup dan kompetensi 
keprbadian dan sikap sosial sangat baik. 

 
Kata Kunci: Kompetensi, PPG SM3T, workshop, Pendidikan Profesi Guru 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of the research was to describe the competence of PPG-SM3T Physics Education 
Universitas Riau participants through the workshop of Teacher Profession Program. The competencies to 
be developed was the teaching tools development, cognitive ability, teaching skill through peer teaching, 
and interpersonal and social attitude through boarding live.The number of PPG-SM3T Physics Education 
Universitas Riau participants is 16 persons, consist of 8 males and 8 females.The workshop activities 
were divided in 3 phase, the first phase is planning, the second is implementation, and the last phase is 
the assessment of teaching tools development.The research used written test, observation sheet, and 
questionaire as the instruments of collecting data. Then the collected data was analyzed descriptively.The 
result shows that the participants’competency in developing the teaching tools is good, good teaching 
skills, fair cognitive ability, and very good personality and social attitude. 

 
Keywords: competency, PPG SM3T, workshop, Education of Teacher Profession 
 
 

 

Pendahuluan 
 
Kebijakan Kementerian Pendidikan 
Nasional dalam rangka percepatan 

pembangunan pendidikan di daerah 
Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). 
Program SM3T adalah Program 
Pengabdian Sarjana Pendidikan untuk 

berpartisipasi selama satu tahun sebagai 
penyiapan pendidik profesional, kemudian  

 
 

akan dilanjutkan selama satu tahun lagi 

dengan Program Profesi Guru (PPG). 
Tujuan PPG seperti tercantum dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan nomor 47 Tahun 2013 sebagai 

pengganti Permendiknas No 8 Tahun 2009 
adalah untuk menghasilkan calon guru yang 
memiliki kompetensi dalam merencanakan, 
melaksanakan dan menilai pembelajaran, 
menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan 

mailto:mit_irianti@yahoo.co.id
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pembimbingan  serta melalukan penelitian 
dan mampu mengembangkan 

profesionalitas secara berkelanjutan. 
 
Kompetensi guru profesional mencakup: 
pertama kemampuan mengenal secara 
mendalam peserta didik yang dilayani,  

kedua penguasaan bidang studi secara 
keilmuan dan kependidikan, yakni 
kemampuan mengemas materi 
pembelajaran kependidikan, ketiga 

kemampuan menyelenggarakan 

pembelajaran yang mendidik, meliputi: a) 
perancangan pembelajaran, b) pelaksanaan 
pembelajaran, c) penilaian proses dan hasil 
pembelajaran, d) pemanfaatan hasil 

penilaian terhadap proses dan hasil 
pembelajaran sebagai pemicu perbaikan 
secara berkelanjutan dan keempat 
pengembangan profesionalitas 

berkelanjutan. Keempat wilayah 
kompetensi ini dapat ditinjau dari segi 
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 
merupakan kesatuan utuh tetapi memiliki 
dua dimensi tak terpisahkan yaitu dimensi 

akademik (kompetensi akademik) dan 
dimensi profesional (kompetensi 
profesional). Kompetensi akademik lebih 
banyak berkenaan dengan pengetahuan 

konseptual, teknis/prosedural, faktual dan 
sikap positif terhadap profesi guru, 
sedangkan kompetensi profesional 
berkenaan dengan penerapan pengetahuan 
dan tindakan pengembangan diri secara 

profesional. Sesuai dengan sifatnya, 
kompetensi akademik diperoleh melalui 
pendidikan akademik tingkat universitas, 

sedangkan kompetensi profesional 

diperoleh melalui pendidikan profesi. 
 
Prinsip-prinsip   pembelajaran  yang  
mendapat  perhatian khusus dalam program 
PPG, antara lain sebagai berikut: belajar 

dengan berbuat, keaktifan peserta didik, 
higher order thinking, mekanisme balikan, 
pemanfaatan teknologi informasi, 
pembelajaran kontekstual, penggunaan 

multistrategi, aneka sumber belajar dan 
dampak pengiringDi samping diarahkan 

pada pencapaian dampak instruksional 
(instructional effects), proses pembelajaran 
diharapkan mengakomodasi upaya 
pencapaian dampak pengiring (nurturant 

effects) (Kemendikbud, 2015). Upaya ini 

akan membantu pengembangan sikap dan 

kepribadian peserta didik sebagai guru, di 
samping penguasaan materi perkuliahan. 
 

Sejalan dengan sistem, prinsip 

pembelajaran dan  rekrutmen peserta 
berasal dari beberapa daerah di Indonesia 
dan target luaran dari program PPG-SM3T, 
maka dari itu program PPG-SM3T 

dilaksanakan dalam kehidupan berasrama.  
Tujuan penyelenggaraan program PPG-
SM3T dalam kehidupan berasrama adalah:  
a) membentuk  peserta  Program  PPG  SM-

3T  menjadi  pribadi bermoral luhur, 
berprestasi, mandiri, disiplin, sehat jasmani 
dan rohani; b) membentuk  peserta  yang  
peka  dan  mampu  beradaptasi dengan 

lingkungan yang majemuk dan c) 

menumbuhkan pribadi-pribadi yang peduli, 
jujur, demokratis, cerdas, tangguh,  
berkarakter dan profesional. 
 

Masukan calon peserta PPG-SM3T adalah 
mereka yang berkualifikasi akademik 
sarjana pendidikan yang sesuai dengan 
Program PPG, maka struktur kurikulum 
PPG adalah workshop pengemasan atau 

pengembangan perangkat untuk 
pembelajaran bidang studi yang mendidik 
(subject- specific pedagogy/ SSP) disertai 

dengan peer teaching dan dilanjutkan 

dengan   Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL). Perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan melalui kegiatan worshop 
adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP), bahan ajar, Lembaran Kegiatan 

Peserta Didik (LKPD) dan instrumen 
penilaian. 
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Mengingat padatnya kegiatan 

mengembangkan perangkat pembelajaran  

tingkat SMA untuk enam semester 

(kelas X, XI dan XII) serta peer 

teaching dengan keterbatasan waktu 

yang tersedia yaitu selama empat bulan 

untuk mencapai target luaran. 

Disamping itu, terbawanya dengan 

kondisi di daerah 3T semasa 

pengabdian yang berorientasi tantangan 

terhadap kondisi sosial didaerah 

pengabdian, yang menuntut kreatifitas 
peserta yang sesuai tantangan tersebut, 
sehingga profesional di bidang keilmuan 
terabaikan (Yustina dkk, 2014). 

 
Berdasarkan keadaan yang demikian, tentu 
peserta PPG SM3T dalam program 
workshop terutama dalam menyusun 

perangkat pembelajaran mengalami banyak 
kesulitan. Disamping itu juga 
pengembangan perangkat pembelajaran 
yang mengharuskan menggunakan 
kurikulum 2013, sementara   pemahaman 

kurikulum 2013 yang diterapkan dalam 
menyusun perangkat pembelajaran yang 
kurang, walaupun telah diberikan 
penjelasan dalam masa orientasi. 

Permasalahannya adalah bagaimana 
kompetensi peserta PPG SM3T dalam  
mengembangkan perangkat pembelajaran, 
kemampuan kognitif bidang keahlian dan 
pedagogik, keterampilan mengajar, 

kepribadian dan sosial melalui workshop 
PPG. 
 

 

Metode Penelitian 

 
Workshop PPG dilaksanakan selama satu 

semester yang dimulai dari bulan Maret 
sampai bulan Agustus 2015. Peserta PPG 
berjumlah 16 orang yang terdiri dari 
delapan orang laki-laki dan delapan  orang 

perempuan. Kegiatan workshop PPG terdiri 
dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian produk perangkat pembelajaran. 
Parameter penelitian dan instrumen 

pengumpul data mencakup: (1) kompetensi 
kognitif bidang keahlian dan pedagogik 
menggunakan instrumen tes tertulis; (2) 
keterampilan pengembangan perangkat 
pembelajaran menggunakan instrumen 

penilaian produk dengan teknik portofolio; 
keterampilan mengajar (Peer Teaching) 
menggunakan Lembar observasi; (3) sikap 
interpersonal menggunakan instrumen 

angket penilaian diri sendiri dan penilaian 

antar teman; sikap sosial kehidupan 
berasrama menggunakan lembar observasi 
dengan teknik penilaian antar teman  dan 
penilaian ketua asrama beserta Tim. Data 

yang diperoleh dianalisis secara deskriptif 
dengan cara menghitung persentase dan 

dikategorikan. 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

 
Setelah mengikuti workshop PPG peserta 

PPG-SM3T diharapkan peserta memiliki 
kompetensi   kognitif, kemampuan 
pengembangan perangkat pembelajaran, 
keterampilan mengajar melalui peer 
teaching  dan memiliki kepribadian dan 

sikap sosial yang baik melalui kehidupan 
berasrama.  Kegiatan workshop selama satu 
semester peserta PPG-SM3T 
mengembangkan perangkat pembelajaran 
untuk kelas X, XI, dan XII SMA dengan 

menerapkan  Kurikulum 2013 sehingga 
menghasilkan produk berupa RPP, bahan 

ajar, Lembaran Kegiatan Peserta Didik 
(LKPD) dan instrumen penilaian. 

Disamping itu pada kegiatan workshop 
peserta PPG-SM3T berlatih keterampilan 
mengajar melalui peerteaching pada kelas 
kecil (8-10) orang.  Untuk mengetahui 
kompetensi kognitif peserta PPG-SM3T 

dilakukan uji formatif, ujian tulis lokal 
yang dilakukan LPTK dan ujian tulis 
nasional secara online.  
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Kompetensi Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran 
 
Perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan peserta PPPG-SM3T 
Pendidikan Fisika adalah RPP, LKPD, 
bahan ajar dan instrumen penilaian. 
Kompetensi keterampilan mengembangkan 

perangkat pembelajaran  peserta PPG-
SM3T Pendidikan Fisika dapat dilihat 
hasilnya pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Kompetensi  Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran 
 

 
 
Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 

1 dapat dijelaskan bahwa kemampuan 
peserta PPG-SM3T Pendidikan Fisika 

universitas Riau dalam mengembangkan 
perangkat pembelajaran melalui program 
workshop rata-rata pada kategori Program  

workshop selama satu semester, peserta 
PPG SM3T Pendidikan Fisika Universitas 
Riau,mengembangkan perangkat 
pembelajaran dibagi atas enam siklus. 

Masing-masing siklus mengembangkan 
RPP, LKPD, bahan ajar dan instrumen 
penilaian untuk satu semester pembelajaran 
fisika  di SMA.  
 

Kompetensi pengembangan RPP peserta 
PPG SM3T Pendidikan Fisika Universitas   
Riau dari siklus pertama sampai siklus ke 
enam dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2. Kemampuan Pengembangan RPP 
  

  
Kemampuan rata-rata peserta PPG SM3T 
Pendidikan Fisika Universitas Riau  pada 

kategori baik. RPP merupakan skenario 

pembelajaran yang disusun sendiri oleh 
seorang guru agar pembelajaran lebih 
terarah. RPP yang disusununtuk mencapai 
kompetensi dasar berisi tujuan yang akan 

dicapai, materi yang teroganisir, metode 
pembelajaran yang diterapkan untuk 
mencapai tujuan, langkah-langkah kegiatan 
yang dilakukan guru dan anak didik dalam 

pembelajaran pada setiap pertemuan, media 
dan sumber belajar yang digunakan dalam  
pembelajaran  dan instrumen penilaian 
untuk mengkur ketercapaian pembelajaran. 
 

Kemampuan peserta mengembangkan RPP 
pada setiap siklus belum optimal, terutama 
untuk RPP pada pembelajaran fisika kelas 
II semester I dan kelas III semester II. RPP 

yang disusun peserta PPG menggunakan 
kurikulum 2013, yang menuntut 
menerapkan pendekatan saintifik dengan 
model-model pembelajaran yang sesuai 
dengan karakteristik materi fisika 

(Kemendikbud 2013). Kesulitan yang 
dialami peserta dalam menyusun RPP 
adalah menentukan indikator pencapaian 

hasil yang tepat dari kompetensi dasar, 

terutama untuk kompetensi dasar kognitif. 
Kelemahan ini disebabkan peserta belum 
menguasai materi fisika secara 
komprehensif  baik pengorganisasian 
materi fisika maupun aplikasi materi fisika 

dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 
dapat dirumuskan dengan tepat jika kita 
memahami materi fisika. Dengan rumusan 
indikator yang tepat maka kegiatan 
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pemblajaran lebih terarah untuk mencapai 
indikator tersebut. Pembelajaran dengan 

menerapkan pendekatan saintifik akan 
melatih keterampilan dan sikap  anak didik 
disamping memiliki pengetahuan. Untuk 
merancang pembelajaran dengan penerapan 
pendekatan saintifik memerlukan media 

dan sumber belajar atau LKPD yang 
dirancang peserta PPG. LKPD merupakan 
sarana untuk mengarahkan anak didik agar 
terlibat dalam proses pembelajaran. 

Kemampuan peserta PPG dalam membuat 

LKPD selama program worshop dapat 
dilihat pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Kemampuan Pengembangan 

LKPD  
 

 
 
Berdasarkan Tabel 3 Peserta PPG SM3T 
Pendidikan Fisika Universitas Riau telah 
mampu memnyusun LKPD, walaupun 

belum optimal terutama pada LKPD yang 
disusun untuk materi fisika kelas XII SMA 
semester II. Pada siklus I, rata-rata 
kompetensi peserta menyusun   LKPD   

sangat baik. Materi fisika kelas X SMA 
yang dibahas adalah pengukuran, 
penjumlahan vektor, gerak lurus, hukum 
Newton dan penerapannya, gerak 

melingkar beraturan. Kemampuan peserta 

PPG menyusun LKPD pada siklus I sangat 
baik karena dari segi karakteristik materi, 
peserta PPG dapat menyusun LKPD lebih 
mudah dibandingkan dengan materi yang 

lain. Disamping peserta PPG pada awal 
siklus lebih bersemangat  karena LKPD ini 
akan digunakan dalam PPL  dan dosen 
pembimbing dipilih program studi yang 
dapat membimbing peserta  dalam 

membuat perangkat pembelajaran lebih 
baik.   

 
Bahan ajar merupakan bagian perangkat 
pembelajaran yang wajib juga disusun 
oleh peserta PPG. Untuk mata pelajaran 
Fisika yang telah melaksanakan kurikulum 

2013 memang belum ada buku guru dan 
buku siswa, sehingga peserta 
menggunakan buku dari beberapa penerbit 
yang mengacu kepada kurikulum 2013. 

Sebenarnya jika dilihat dari bahan ajar 

yang dibuat peserta PPG lebih kepada 
bentuk kompilasi. Hal ini karena 
keterbatasan waktu, sumber dan sarana 
internet yang kurang juga wawasan peserta 

PPG tentang materi fisika yang kurang.  
Hasil kompetensi peserta PPG dalam 
menyusun bahan ajar selama workshop 
dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Kompetensi Pengembangan Bahan 

Ajar  
 

 
 
Hasil penilaian bahan ajar yang dibuat 
peserta PPG ini belumlah dapat digunakan 

disekolah seperti buku guru dan buku siswa 
berdasarkan kurikulum. Hasil penilaian 
baik dan sangat baik pada setiap bahan ajar 

yang dibuat peserta PPG dinilaidari 
lengkapnya materi yang disajikan pada 

bahan ajar, tetapi belum disusun yang 
menuntut siswa berfikir kritis dan logis dan 
mengandung  keterampilan proses. 
Instrumen penilaian  merupakan perangkat 

pembelajaran  yang berguna untuk 
mengetahui sejauh mana siswa memahami 
materi pelajaran, memiliki  sikap ilmiah 
dan keterampilan. Kompetensi peserta PPG 
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dalam pengembangan instrumen penilaian 
pada setiap siklus dapat dilihat pada Tabel 

5. 
 
Tabel 5. Kompetensi Insrumen Penilaian 
 

 
 
Kelemahan yang ditemukan pada instrumen 
penilaian yang dibuat peserta PPG SM3T  
adalah pada aspek keterampilan. 

Keterampilan yang dituntut pada siswa 
adalah kerampilan proses seperti 
keterampilan menyajikan data dalam tabel 
dan grafik, merencanakan eksperimen. 

Untuk  mencapai kompetensi dasar mampu 
merancang alatatau suatu produk dengan 
menerapkankan model Pembelajaran 
Berdasarkan  Projek, peserta PPG SM3T 

masih kesulitan membuat instrumen 

penilaiannya. 
 
Kompetensi  Keterampilan Mengajar 

 
Setelah perangkat disusun pada saat 
worshop, peserta PPG diwajibkan 

mempraktekannya pada kelompok kecil 
dengan teman sejawat sebagai siswanya. 
Hasil penilaian dosen pembimbing dan 
guru pamong dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Hasil Penilaian Peer Teaching 

 

 
 

Peer teaching yang dilaksanakan dalam 
waktu satu jam pelajaran, sudah dilakukan 

dengan baik, namun karena pelaksanaannya 
kurang kondusif dilihat dari sarana dan  
fasilitas alat yang kurang memadai untuk 
tingkat SMA, disertai juga tidak 
memungkinkan peserta PPG untuk 

membuat alat dalam  waktu singkat. Peserta 
lebih cendrung menggunakan power point 
diselingi dengan animasi-animasi. 
 

Kemampuan Kognitif 

 
Kemampuan kognitif siswa mulai dinilai 
dari kegiatan workshop dengan 
memberikan tes formatif setelah selesai 
satu siklus. Dalam satu siklus dilakukan tes 
formatif  dua kali oleh dosen pembimbing. 

Sebelum pelaksanaan ujian nasional secara 
online, dilakukan ujian lokal yang soalnya 
dibuat oleh LPTK masing-masing. Hasil 
penilaian kemampuan kognitif peserta PPG 

dapat dilihat pada Tabel 9. 
 
Tabel 9. Kemampuan Kognitif  

 
 
Ujian formatif yang diberikan dosen 
pembimbing dengan materi uji sesuai 
dengan siklus  (materi setiap semester). 
Berdasarkan hasil penilaian tes formatif 

pada masing-masing siklus pada Tabel 10, 
hasil tes formatif peserta PPG cukup baik. 

Namun dibandingkan dengan nilai 
paedagogik peserta lebih rendah 

penguasaan peserta di bidang keilmuan 
fisikanya. 
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Tabel 10. Hasil Penilaian Tes Formatif 
  

 
 
Pelaksanaan  ujian tulis lokal  peserta PPG  
yang soal dan pelaksanaannya dilakukan 

oleh program studi Pendidikan Fisika dua 

kali, karena pada ujian pertama ada tujuh 
orang dari 16 orang yang tidak lulus 
sehingga hanya 56,25% yang lulus dengan 
nilai rata-rata 64,48.  Setelah dilakukan 

ujian ulang pada tujuh orang peserta PPG 
tersebut semuanya lulus  (100%) dengan 
nilai rata-rata 71,57, sehingga nilai-rata-rata 
keseluruhan menjadi 74,97.   
 

Ujian Tulis Nasional (UTN) yang 
dilaksanakan setelah semua uji kemampuan 
peserta PPG baik pada saat workshop 

maupun PPL dan ujian tulis lokal lulus. 

Hasil ujian nasional yang dilaksanakan 
secara online dilakukan tiga kali, karena 
pada UTN utama peserta yang lulus hanya 
enam orang, berarti 37,5% yang lulus. 
Kemudian dilakukan UTN ulang satu untuk 

yang 12 orang peserta PPG. Ternyata yang 
lulus hanya dua orang, sehingga dilakukan 
ujian ulang dua untuk 10 orang peserta PPG 
yang merupakan kesempatan terakhir bagi 

mereka. Pada ujian ulang dua semua 
peserta PPG Pendidikan Fisika lulus 

dengan nilai rata-rata 75,78. 
 
Berdasarkan hasil uji kemampuan kognitif 

peserta PPG Pendidikan Fisika yang dapat 
dilihat dari  perolehan nilai tes  formatif, 
ujian tulis lokal dan ujian tulis nasional  
dengan nilai rata-rata 73, 67, termasuk 

rendah walaupun telah dilakukan 
pengulangan ujian  pada sebagian besar 
(67,5%)  peserta PPG Pendidikan Fisika. 

Dilihat dari nilai rata-rata masing-masing 
ujian mendekati sama, artinya tidak ada 

perbedaan nilai yang signifikan antara ujian 
yang dilaksanakan tingkat lokal dengan 
tingkat nasional. 
 
Rendahnya kemampuan kognitif peserta 

PPG Pendidikan Fisika Universitas Riau 
dapat ditinjau dari asal institusinya. Peserta 
PPG berasal dari beberapa universitas di 
Indonesia, yaitu Universitas Syiahkuala, 

Universitas Negeri Padang, Universitas 

Riau, dan Universitas Pendidikan 
Indonesia.  Dengan demikian latar belakang 
asal pendidikan mempengaruhi perbedaan 
kemampuan kognitif mereka , walaupun 

syarat untuk dapat ikut peserta SM3T 
dengan IPK >3,00. Selain itu peserta PPG 
satu tahun sebelumnya mengikuti kegiatan 
di daerah tertinggal, mereka tidak 

menerapkan bidang imu fisika yang 
dimiliki, karena mengajar di SD dan sedikit 
sekali kesempatan mengajar di SMP. 
Sementara pada saat workshop, tidak 
membahas secara khusus berhubungan 

dengan materi fisika, kurikulum lebih 
kepada kemampuan menyusun perangkat 
pembelajaran. Memang masih berhubungan 
dengan materi fisika akan tetapi 

kemampuan koginitif awal mereka tidak 
sama. Bagi peserta yang kemampuan dasar 
kuat maka akan mudah menyelesaikan 
tugas dengan baik. Untuk mengatasi 
permasalahan kemampuan kognitif peserta 

PPG tersebut perlu difasilitasi oleh dosen 
pembimbing saat menyusun perangkat 
pembelajaran untuk membahas materi-

materi fisika yang sulit dan yang belum 

dipahami peserta PPG.  
 
Berdasarkan hasil tes baik formatif, UTL 
dan UTN, kelemahan peserta PPG adalah 

konsep dasar materi fisika belum dikuasai 
peserta secara utuh, sehingga soal tes yang 
konseptual yang merupakan aplikasi dari 
materi fisika dalam kehidupan tidak dapat 
dijawab peserta PPG. Hal ini menjadi 
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masukan bagi program studi untuk 
memasukkan ke dalam silabus agar dosen 

pembimbing dapat membimbing peserta 
PPG untuk memantapkan penguasaan 
materi fisika.   
 

Kepribadian dan Sikap Sosial 

 
Kompetensi kepribadian dan sikap sosial 
peserta PPG dilatih melalui kegiatan 
kehidupan berasrama. Peserta PPG 
Pendidikan Fisika didalam kehidupan 

berasrama bergabung dengan peserta PPG 
dengan program studi lain. Dalam 
kehidupan berasrama membentuk suatu 
organisasi yang mempunyai ketua RW dan 
dari masing kelompok ketua RT. Penilaian 

kepribadian peserta PPG melalui observasi 
yang dilakukan oleh pengelola asrama dan 
penanggung jawab kegiatan mencakup 
aspek taat agama, kejujuran, tanggung 

jawab, sopan santun, mandiri, kreatif, 
disiplin, kerapian, dan pergaulan. 
Sedangkan penilaian sikap sosial melalui 
angket penilaian antar teman sejawat 

mencakup aspek mampu bekerjasama, 

memiliki jiwa kepemimpinan, bersikap 
inklusif dan toleran, peduli. Hasil penilaian 
kepribadian dan sikap sosial dapat dilihat 
pada Tabel 11. 

 
Tabel 11. Kepribadian dan Sikap Sosial  
 

 
 
Berdasarkan Tabel 11, kepribadian dan 
sikap sosial peserta PPG selama menjalani 
kehidupan dan kegiatan berasrama sangat 

baik. Dalam kehidupan berasrama peserta 
didik bagaimana menjadi anggota 
masyarakat dalam suatu kelompok, 
diberikan tanggung jawab dan bertingkah 
laku sopan dan menunjukkan kejujuran 

dalam melaksnakan tugas. Setiap kegiatan 
yang diikuti peserta PPG  seperti, ceramah 

agama, kesenian, keterampilan dan 
olahraga peserta PPG mampu mengikuti 

kegiatan dengan mandiri dan kreatif. Sikap 
sosial ditunjukkan peserta PPG melalui 
pergaulan sesama teman sejawat dalam 
kepedulian sesama teman, mampu 
bekerjasama, dengan teman, bersikap 

menghargai teman dan melatih jiwa 
kepemimpinan yang loyal baik sebagai 
pemimpin maupun anggota. Dengan 
demikian kehidupan dan kegiatan asrama 

dapat menjadikan kepribadian dan sikap 

sosial yang sangat baik bagi peserta PPG. 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis kompetensi peserta 

PPG SM3T Pendidikan Fisika Universitas 
Riauyang dilakukan maka dapat 
disimpulkan bahwa kompetensi 
pengembangan perangkat pembelajaran 

pada kategori  baik, kompetensi kognitif 
pada kategori cukup, kemampuan mengajar 
pada kategori baik, kepribadian dan sosial 
pada kategori sangat baik  sangat baik 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk Merancang dan mengevaluasi program pembelajaran  e-learning sebagai 
media pembelajaran fisika di sekolah menengah atas. Media dirancang dengan menerapkan Teknik 
Perancangan ADDIE ID Model dengan tahapan analisis, Perancangan, Pengembangan, Penerapan dan 
Evaluasi. Media dibuat menggunakan program MOODLE dengan materi Suhu dan Kalor. Media yang 
dibangun kemudian dievaluasi dari segi Validitas dan Realibilitas. Adapun instrumen yang digunakan 
pada penelitian ini adalah quesioner validitas media pembelajaran e-learning yang terdiri dari 4 aspek 
yaitu aspek perancangan, aspek pedagogi, aspek isi, dan aspek pemrograman dan realibilitas dengan 
menerapkan pada pembelajaran dikelas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data 
tentang validitas perancangan, validitas pedagogi, validitas isi, dan validitas pemrograman. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan empirik. Secara 
Deskriptif  Validitas media adalah 3.9 skala Likert atau r  = 0,78. Media dinyatakan valid Hasil analisis 
empirik diperoleh r = 0,88 dan Cronbach alpha (α = 0.87).  Dengan demikian program e-learning sebagai 
media pembelajaran fisika siswa SMA yang valid dan reliabel.  

 
Kata kunci : Desain, Evaluasi , validitas, Reliabilitas, Media Pembelajaran e-learning, 
 

ABSTRACT 

 
This study aims to Designing and evaluating e-learning program as a medium of physics learning in 
senior high school. Media is designed to apply Instructional Design ADDIE Models to the stages of 
analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation. Media made using MOODLE program 
with material Temperature and Heat. The media built then evaluated in terms of validity and reliability. 
The instruments used in this research is questioner validity media e-learning consists of four aspects: 
design, pedagogical aspects, aspects of content and programming aspects and reliability by applying the 
learning in class. Data collected by collecting data about the validity of the design, pedagogy validity, 
content validity, and validity of programming. Data analysis techniques used in this research is 
descriptive and empirical analysis. In Descriptive Validity media Likert scale is 3.9 or r = 0.78. Media 
declared valid empirical analysis results obtained r = 0.88 and Cronbach's alpha (α = 0.87). Thus the e-
learning program as a medium of learning physics high school students are valid and reliable. 
 
Keywords: Design, Evaluation, validity, reliability, Media Learning e-learning 
 
 

 

Pendahuluan 

 
Fisika merupakan salah satu cabang 
pelajaran IPA yang kurang diminati oleh 

siswa karena dalam materi fisika banyak 
terdapat konsep abstrak (Eka Reny, dkk.,  

 

 

2013). Kekhususan fisika dibandingkan  
dengan pelajaran lainnya adalah sifatnya 
yang kuantitatif, yaitu penggunaan konsep-

konsep dan hubungan antara konsep yang 
banyak menggunakan perhitungan 
matematis. Hal ini didasarkan dari hasil 



Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2016                                                                           ISBN : 978-979-792-691-5 

229 
 

wawancara dengan salah satu siswa SMA. 
Dari hasil wawancara tersebut, didapat 

bahwa salah  satu  materi fisika yang 
banyak melakukan perhitungan adalah 
materi suhu dan kalor. Dari hasil 
wawancara dengan salah seorang guru 
SMA, didapat bahwa untuk mengajarkan 

materi suhu dan kalor tidak terlalu sulit, 
tetapi karena keterbatasan waktu dan 
media, materi tersebut tidak dapat 
dijelaskan secara konkrit, sehingga siswa 

hanya menghayalkannya saja.  

 

Dalam Pembelajaran Fisika yang terpenting 
adalah peserta didik yang aktif belajar, 
sedangkan dari pihak guru diharapkan 

menguasai bahan yang mau diajarkan, 
mengerti keadaan peserta didik sehingga 
dapat mengajar sesuai dengan keadaan dan 
perkembangan peserta didik (Siti Chodijah, 

dkk., 2012). Pembelajaran fisika dapat 
memanfaatkan komputer sebagai sistem 
pembelajaran individual (Febrianto Dwi 
dan Euis Ismayati, 2013). Dengan 

berkembangnya teknologi saat sekarang ini, 

komputer juga semakin canggih, maka 
muncullah media pembelajaran yang dapat 
menyajikan animasi, gambar, video, dan 
lain-lain sehingga  membantu guru untuk 

mengajarkan materi yang bersifat abstrak, 
media tersebut adalah media e-Learning. E-

Learning merupakan media yang 
menggunakan informasi jaringan dan 
teknologi komunikasi dalam pengajaran 

dan pembelajaran jarak jauh yang 
menekankan pelajar berperan lebih aktif 

dalam pembelajarannya (Mohammadi, dkk., 
2010; Rusman, 2011). Dan MOODLE 

merupakan salah satu aplikasi dari e-

Learning yang aktif dan pesat 
perkembangannya hingga sekarang ini 
(Amiroh, 2012). Dengan menggunakan 
media e-Learning MOODLE ini, proses 

belajar mengajar tidak akan terbatas ruang 
dan waktu, karena guru dapat memberikan 
materi pelajaran dimana saja dan kapan 

saja, begitu juga dengan siswa dapat 
mengikuti pelajaran dari mana saja. Proses 

kegiatan test ataupun kuis juga dapat 
dilakukan dengan jarak jauh. Suatu model 
pembelajaran berbasis komputer yang 
cocok untuk melatih siswa dalam 
mengerjakan latihan ataupun kuis adalah 

model drills. Model drills merupakan salah 
satu bentuk model pembelajaran interaktif 
berbasis komputer (CBI) yang bertujuan 
memberikan pengalaman belajar yang lebih 

konkret melalui penyediaan latihan-latihan 

soal untuk menguji penampilan siswa 
dalam menyelesaikan soal yang diberikan 
program (Deny Satria dan Fitro Nur, 2012). 
Dengan menggunakan model ini, akan 

tertanam pada diri siswa untuk terbiasa 
dalam mengerjakan soal, sehingga siswa 
tidak akan kesulitan lagi dalam melakukan 
perhitungan dan mengaplikasikan 

persamaan-persamaan dari materi suhu dan 
kalor (Rusman, 2011). 
 
 

Metode Penelitian 

 
Metode penelitian ini dirancang dengan 
menggunakan metode R & D yaitu  a) 

Potensi dan Masalah, masalah yang dialami 
oleh guru dan siswa selama melakukan 
proses pembelajaran fisika khususnya pada 
materi suhu dan kalor. b) Pengumpulan 
Data, pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah dengan cara melakukan wawancara 
kepada siswa dan guru SMA. c) Desain 
Produk, pada tahapan desain produk 
peneliti menggunakan model perancangan 

media pembelajaran (Instructional Design) 
tipe ADDIE. d) Validasi Desain, untuk 
memvalidasi desain media pembelajaran 
yang telah dibuat oleh peneliti, maka 
dilakukan dengan cara menghadirkan 

beberapa validator yang sudah 
berpengalaman untuk menilai produk baru 
yang telah dirancang dan dikembangkan. d) 
Revisi Desain, setelah desain produk 
divalidasi melalui diskusi dengan validator 
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(pakar/guru), maka akan ditemukan 
kelemahannya. Kelemahan tersebut akan 

dicoba oleh peneliti untuk dikurangi dengan 
cara memperbaiki desain produk tersebut. 
e) Uji Coba Produk, setelah produk 
divalidasi dan direvisi, maka produk 
tersebut diuji coba kepada siswa SMA 

Kelas X pada semester 2.  
 
Selain menggunakan metode penelitian R 
& D, penelitian ini juga menggunakan 

model perancangan media pembelajaran 

tipe ADDIE yaitu  Tahap Analysis, hal yang 
dianalisis pada penelitian ini adalah materi 
fisika yang akan dimasukkan kedalam 
media e-Learning MOODLE.. Tahap 

Design, setelah materi dianalisis, barulah 
mulai mendesain dan membuat media e-

Learning MOODLE berdasarkan 
permasalahan yang telah dianalisis. Tahap 

Development, setelah melalui proses 
mendesain, dilanjutkan dengan 
pengembangan program yang digambarkan 
pada historyboard. Historyboard tersebut 
dapat digambarkan pada flowchart yang 

dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

 
 

Gambar 1. Flowchart media e-Learning 
MOODLE dengan 
menggunakan model  drills 
pada materi suhu dan kalor. 

Tahap Implementation, pada tahap ini 
semua yang telah dikembangkan dilakukan 

pengujian kemudian dievaluasi apakah 
sudah sesuai dengan yang diharapkan 
ataukah belum. Jika belum sesuai, dilihat 
lagi apa-apa saja yang kurang kemudian 
memperbaiki kekurangan tersebut. Hasil 

dari proses pengujian ini akan digunakan 
dalam proses penyesuaian untuk mencapai 
kualitas sistem yang dikehendaki. 
 

Tahap Evaluation, pada tahap evaluasi, 

dilakukan pada semua tahap model ADDIE. 
Jika tahap implementation sudah sesuai 
dengan yang diharapkan, maka media yang 
dikembangkan sudah bisa diuji 

kelayakannya (diuji validitas isi dan 
validitas konstruk).  
 

Subjek penelitian ini adalah media 

pembelajaran online pada materi suhu dan 
kalor yang dibuat dengan menggunakan 
media e-Learning MOODLE. Dan Teknik 
Pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan cara mengevaluasi media 

e-Learning MOODLE yang dilakukan oleh 
validator. Kemudian menilai media tersebut 
dalam angket/quesioner yang disediakan 
oleh peneliti. Data yang diperoleh dari 

validator, dianalisis dengan cara 
mengkonversi data-data menjadi data 
kuantitatif atau data yang dinyatakan dalam 
bentuk angka dengan interval tertentu 
(analisis deskriptif).  

 
Untuk menganalisis data penilaian/evaluasi 
media e-Learning MOODLE pada materi 

suhu dan kalor yang dikembangkan, 

dilakukan validitas isi yang terdiri dari 
aspek kualitas tampilan, aspek penyajian 
materi, dan aspek desain pembelajaran dan 
komunikasi visual. Serta validitas konstruk 
yang terdiri dari aspek kualitas situs web, 

aspek interaksi program, dan aspek 
interaksi pemakai. Validitas media 
pembelajaran e-Learning MOODLE 

ditentukan oleh nilai rata-rata skor yang 
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diberikan oleh validator (Khabibah dalam 
Siti Maghfirotun dan Heri Kiswanto, 2011) 

dengan menggunakan rumus: 

                ....................... (1) (1) 

 
Keterangan:  
Ki = Rata-rata kriteria ke – i  

Vji = Skor hasil penilaian validator ke – j   
        terhadap kriteria ke – i 
 n = banyaknya validator 

Setelah diperoleh rata-rata skor yang 

diberikan oleh validator, langkah 
selanjutnya mencari rata-rata enam aspek 
dengan menggunakan persamaan berikut 

ini: 

        ................................( 2) (2) 

 
Keterangan:  
Ki = Rata-rata kriteria ke – i  

Vji = Skor hasil penilaian validator ke –   
        j terhadap kriteria ke – i 
 n = banyaknya kriteria dalam aspek ke-i 

 
Kemudian mencari rata-rata total validitas 
keenam aspek media pembelajaran e-

Learning MOODLE dengan menggunakan 
model drills pada materi suhu dan kalor 

dengan menggunakan rumus  

      ........................(3) (3) 

 
Keterangan:  

 = Rata-rata total validitas  

                  media  

Ai       =   Rata-rata aspek ke -i 
n       = banyaknya kriteria dalam      

         aspek ke-i 

Pengkategorian pada validitas aspek 
Kualitas situs web, kualitas tampilan, 
interaksi pemakai, interaksi program, 

penyajian materi, dan desain pembelajaran 
dan komunikasi visual adalah sama dan 
dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Kategori penilaian instrumen  

 

Interval Rata-Rata 
Skor 

Kategori 

4,β < rerata  ≤ η Sangat Tinggi  

3,4  < rerata ≤ 4,β Tinggi 

2,6 < rerata ≤ 3,4 Sedang 

1,8 < rerata ≤ 2,6 Rendah 

1   < rerata ≤ 1,8 Sangat Rendah  

(Djaali dan Pudji Muljono, 2004) 
 
Penilaian dari pakar (expert judgment) 
berupa Desk evaluation dianalisis dengan 

menggunakan Tabel 1 diatas. Hasil olahan 
data berrupa validitas media yang telah 
dirancang dan di bangun yang terinci 
berdasarkan aspek dan media yang 

dibangun secara umum.  
 
Untuk menentukan relibiltas media 

dilakukan uji empirik dengan cara 
menggunakan media dalam pembelajaran 

pada kelas yang dipilih kelas X SMA di 
pekanbaru. Data diolah dan dianalisis 
dengan menggunakan teknik Cronbach Alfa 
(α)  
 
 

Hasil Dan Pembahasan 
 
Hasil pembangunan media e-Learning 

MOODLE pada materi suhu dan kalor 

dapat dilihat dengan melakukan pengujian 
media yang dilakukan dengan menjalankan 
e-Learning MOODLE yang telah dibuat 

dan memasukkan siswa sebagai murid atau 
user. Sebelum melakukan pengujian media 
e-Learning MOODLE dirancang dan 
dikembangkan dengan menggunakan model 
ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation). Pada tahap 
Analysis, siswa SMA kelas x mengalami 
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kesulitan dalam memahami materi suhu dan 
kalor yang dipelajari pada semester 2.   

 
Pada tahapan Design, tampilan desain 
media e-Learning MOODLE yang telah 
dikembangkan oleh peneliti dapat dilihat 
pada Gambar 2. 

 

 

 
Gambar 2. Desain tampilan depan media e-

Learning MOODLE pada materi 

suhu dan kalor 

 
Tahap Implementation, setelah 
pengembangan dilakukan, maka media e-

Learning MOODLE dengan menggunakan 
model drills pada materi suhu dan kalor di 
implementasikan dengan cara menguji 
media tersebut. 
 

Tahap Evaluation, setelah setiap tahapan 
dari model ADDIE di evaluasi, barulah 
media e-Learning MOODLE yang telah 
dibuat di evaluasi secara keseluruhan 

dengan menggunakan metode R & D. 

 
Kevalidan media pembelajaran e-Learning 

MOODLE dengan menggunakan model 
drills pada materi suhu dan kalor terdiri 

dari 2 yaitu validitas isi dan validitas 
konstruk. Data hasil validitas isi dan 
validitas konstruk pada media e-Learning 

MOODLE ini dapat dilihat pada Tabel 1 
dan Tabel 2. 

 
 

 

Pembahasan 

 

Potensi dan masalah pada penelitian ini 

diambil dari hasil analisis yang dilakukan 
pada tahap Analysis  dalam model 
perancangan model ADDIE. Sehingga 
permasalahan yang didapat adalah kesulitan 
siswa dalam memahami materi suhu dan 

kalor karena materi tersebut bersifat 
abstrak, dan diperlukan sebuah media e-

Learning MOODLE untuk mengatasi 
permasalahan tersebut. Sedangkan tahap 

pengumpulan data pada penelitian ini 
dilakukan dengan cara melakukan 

wawancara dengan salah seorang siswa 
SMA 6 Pekanbaru dan salah seorang guru 
fisika SMA 6 Pekanbaru. 
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Tahap desain produk sesuai dengan model 
ADDIE dijelaskan sebagai berikut : a) Fase 
Analysis, materi suhu dan kalor dipilih 

sebagai materi yang dibuat kedalam e-

Learning MOODLE karena banyak materi 
suhu dan kalor yang membutuhkan hal-hal 
yang konkret untuk memudahkan siswa 

memahami materi tersebut seperti peristiwa 
pemuaian, azas black, perubahan wujud zat, 
dan perpindahan kalor. Materi ini, dalam 
pembelajaran konvensional tidak dapat 
dijelaskan secara detail karena terbatasnya 

ruang dan waktu. Dengan adanya media e-

Learning MOODLE ini, siswa akan lebih 
paham dan mengerti tentang pemuaian zat 
karena pada media e-Learning MOODLE 

dapat menyajikan animasi, video, serta 
gambar dari peristiwa pemuaian zat itu. b) 
Fase Design, langkah ini dimulai dengan 
membuat sebuah  historyboard yang 
disesuaikan dengan tahapan model drills 

dan juga disesuaikan dengan permasalahan 
yang terdapat pada tahap analisis. Untuk 
mengembangkan media yang berdasarkan 
model drills, diawali dengan penyampaian 

tujuan, kemudian pembuatan alur 

pembelajaran agar lebih terarah, pemberian 
animasi pada setiap penyajian materi, dan 

terakhir memberikan selingan latihan di 
akhir materi. c) Fase Development, pada 
tahap pengembangan program, telah dilihat 
apa-apa saja yang perlu ditambahkan dan 
dikurangi dari program yang telah 

dikembangkan oleh peneliti. Ketika media 
e-Learning ini sudah jadi, media e-

Learning ini terus diperbaiki dan 
dikembangkan. Pada tahap ini telah 

dilakukan perbaikan oleh peneliti. d) Fase 

Implementation, pada tahap ini, pengujian 
media e-Learning MOODLE yang telah 
dikembangkan dilakukan oleh peneliti, dan 
kemudian diketahui kekurangan dari media 

yang dikembangkan, diantaranya 
kurangnya link news forum pada kegiatan 
inti, yang digunakan untuk memberikan 
kesimpulan pada akhir topik pembelajaran. 

Sehingga peneliti membuat link news forum 

tersebut pada kegiatan inti pembelajaran. e) 
Fase Evaluation, pada tahap ini telah 
dilakukan untuk semua fase pada model 
ADDIE. Setelah media yang dikembangkan 

sudah baik dan semua tahap analysis, 
design,development,dan implementation 
telah selesai. Maka, media ini telah menjadi 
sebuah produk pembelajaran yang siap 

untuk di validasi oleh pakar/guru 
(validator). 

Tahap validasi desain. Validitas merupakan 

tingkat kecocokan alat ukur (butir) untuk 
mengukur media pembelajaran yang 
dikembangkan dengan menggunakan model 
drills (Yusrizal, 2008). Validasi desain 

pada penelitian ini dilakukan oleh 

validator/pakar, dengan cara menggunakan 
secara langsung media e-Learning yang 
telah dikembangkan oleh peneliti kemudian 
validator mengisi quesioner yang 

disediakan oleh peneliti. Validitas yang 
diukur adalah validitas isi dan validitas 
konstruk. Validitas isi suatu tes dilakukan 
dengan cara mengukur tingkat penguasaan 
media terhadap isi suatu materi tertentu 
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yang sesuai dengan tujuan pengajaran dan 
validitas konstruk merujuk kepada kualitas 

alat ukur yang dipergunakan apakah sudah 
benar-benar menggambarkan konsep 
teoritis yang digunakan sebagai dasar 
operasionalisasi ataukah belum (Prasetyo 
Budi, 2006; Shahibul Ahyan, 2012; Djaali 

and Pudji Muljono, 2004). 
 
Validitas isi yang terdiri dari 3 aspek untuk 
mengukur kualitas isi dari media yang telah 

dikembangkan oleh peneliti, diantaranya 

aspek kualitas tampilan, aspek penyajian 
materi, dan aspek desain pembelajaran dan 
komunikasi visual. Untuk aspek kualitas 
tampilan, pada item kualitas tampilan 

gambar memiliki nilai rata-rata yang paling 
rendah yaitu 4,0 dengan kategori tinggi. Hal 
ini dikarenakan gambar yang diberikan 
belum sesuai dengan materi, sehingga 

peneliti mengganti gambar yang sesuai 
dengan materi suhu dan kalor. Namun, pada 
item petunjuk penggunaan aplikasi 
mendapat nilai rata-rata yang sangat tinggi 
yaitu 4,8 dengan kategori sangat tinggi. Hal 

ini berarti, petunjuk penggunaan 
media/aplikasi yang diberikan sudah jelas 
dan tepat. Aspek penyajian materi, pada 
item kemudahan memahami kalimat pada 

teks/tulisan, pemahaman materi (isi) 
pelajaran, dan ketepatan urutan penyajian 
memiliki nilai rata-rata yaitu 4,0 dengan 
kategori tinggi. Namun, pada item latihan 
yang diberikan dan penggunaan aplikasi 

membantu proses belajar mendapat nilai 
rata-rata paling tinggi yaitu 5.0 dengan 
kategori sangat tinggi. Hal ini berarti, 

latihan dan penggunaan aplikasi untuk 

membantu proses belajar sudah sesuai 
dengan materi suhu dan kalor. Aspek 
desain pembelajaran dan komunikasi 
visual, item yang mendapatkan skor rata-
rata 4,5 yaitu pemberian motivasi belajar 

pada pemakai, kelengkapan dan kualitas 
bahan bantuan belajar, kejelaan audio 
(narasi, sound effect, backsound, musik), 
kejelasan visual (layout design, typography, 

warna), dan media bergerak (animasi, 
movie). Dan item yang mendapat skor 5,0 

yaitu sistematis, runut, alur logika jelas dan 
kesesuaian materi dengan tujuan 
pembelajaran. 
 
Validitas konstruk yang terdiri dari 3 aspek 

untuk mengukur kualitas media yang telah 
dikembngkan oleh peneliti, diantaranya 
aspek interaksi pemakai, aspek interaksi 
program, dan aspek kualitas situs web. 

Untuk aspek interaksi pemakai, hanya satu 

item yang mendapat skor 3,3 dengan 
kategori tinggi yaitu pada item terdapat 
help yang dapat diakses setiap saat. Hal ini 
dikarenakan pemberian help yang dapat 

diakses setiap saat kurang jelas. Sehingga 
peneliti  membuatkan tampilan help  yang 
berisi pemecahan masalah jika pengguna 
mengalami kesulitan menggunakan 

program pada halaman utama, course dan 
kegiatan pembelajaran, misalnya pengguna 
tidak dapat login. Namun, pada item 
lainnya mendapat skor rata-rata 4,3 dengan 
kategori sangat tinggi. Aspek interaksi 

program, didapat bahwa pada item nomor 1 
yaitu pada akhir pokok bahasan diberi soal-
soal evaluasi (tes) mendapat skor rata-rata 
yang paling tinggi yaitu 4,6 dan memiliki 

kategori sangat tinggi. Dan pada item bila 
menjawab salah saudara diberitahu jawaban 
yang benar dan program mampu 
memberikan alternatif tampilan memiliki 
rata-rata yang paling rendah yaitu 4,2 

dengan kategori tinggi. Aspek kualitas situs 
web, didapat bahwa pada item penggunaan 
jenis dan ukuran huruf memiliki rata-rata 

yang sangat tinggi yaitu 4,7 dengan 

kategori sangat tinggi. Hal ini berarti, jenis 
dan ukuran huruf yang digunakan pada 
media e-Learning MOODLE pada materi 
suhu dan kalor sudah tepat dan sesuai. Dan 
pada item pengaksesan website dan 

penggunaan pada logo pada website 
memiliki rata-rata yang paling rendah yaitu 
3,7 dengan kategori tinggi. Hal ini 
dikarenakan logo pada website yang belum 
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sesuai dengan tujuan peng aplikasiannya, 
selain itu peletakkan logo pada tampilan 

home kurang tepat. Sehingga untuk 
berikutnya, peneliti telah mengganti logo 
Tut Wuri Handayani dan meletakkan logo 
tersebut tepat bawah judul program (E-

Learning World Fisika). Validitas media e-

Learning MOODLE yang dikembangkan 
oleh peneliti diukur pada 6 aspek yang 
dinilai oleh validator, dan diperoleh  
gambaran bahwa aspek kualitas situs web 

dan interaksi pemakai memiliki rata-rata 

yang paling rendah yaitu 4,13 dengan 
kategori tinggi. Dan aspek desain 
pembelajaran dan komunikasi visual 
memiliki rata-rata yang paling tinggi yaitu 

4,6 dengan kategori sangat tinggi. Setelah 
data diolah, diperoleh rata-rata dari keenam 
aspek yaitu  4,3 dan dinyatakan valid 
dengan kategori sangat tinggi. Perangkat 

media pembelajaran e-Learning MOODLE 
yang dikembangkan dalam penelitian ini 
secara umum mendapat apresiasi dari 
validator yang dibuktikan oleh validitas 
yang sangat tinggi. 

 
Tahap revisi desain, media yang telah 
divalidasi, maka akan ditemukan 
kekurangan dalam pengembangan media e-

Learning MOODLE diantaranya a) 
validitas Isi, isi media yang disarankan oleh 
validator untuk diperbaiki adalah pada item 
keterbacaanteks/tulisan, penggunaan 
kalimat pada teks/tulisan, dan isi materi 

pelajaran. b) Validitas Konstruk, media e-

Learning MOODLE yang disarankan oleh 
validator untuk diperbaiki adalah pada item 

pengaksesan website, penggunaan logo, 

pemberian feedback, dan isi dari Help. 
 
Tahap uji coba produk, untuk menguji 
media ini dilakukan pada siswa yang 
akan/sedang mempelajari materi suhu dan 

kalor, siswa tersebut sudah mengetahui dan 
mengerti tentang dasar-dasar media e-

Learning MOODLE. Namun karena materi 
suhu dan kalor dipelajari pada awal 

semester 2 dan akan dipelajari pada 
semester 2 tahun ajaran 2014/2015. Maka, 

pengujian media ini hanya dilakukan desk 

evaluation dengan validator (pakar/guru) 
saja. 
 
Berdasarkan hasil dan pembahasan dari 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan 
bahwa validitas media e-Learning 

MOODLE yang dikembangkan dengan 
menggunakan model drills pada materi 

suhu dan kalor diperoleh skor rata-rata 

penilaian instrumen untuk validitas isi dan 
validitas konstruk adalah 4,3. Sehingga 
media e-Learning MOODLE dengan 
menggunakan model drills pada materi 

suhu dan kalor kelas X SMA dinyatakan 
valid dengan kategori yang sangat tinggi 
dan layak digunakan sebagai media 
pembelajaran fisika untuk siswa kelas X 

Sekolah Menengah Atas. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini berjudul “Hubungan antara Kemampuan Matematika dengan Hasil Belajar Siswa dalam 
Pembelajaran Fisika di Kelas X SMA Negeri γ Lubuklinggau Tahun Pelajaran β01η/β01θ”. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 3 Lubuklinggau tahun pelajaran 2015/2016 yang 
terdiri dari delapan kelas dan sampel yang digunakan diambil dengan menggunakan teknik simple 
random sampling dengan cara diundi, dari proses undian diperoleh siswa kelas X1 sebagai sampel 
penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan tes. Data yang 
diperoleh dianalisis menggunakan teknik korelasi product moment dan didapatkan koefisien korelasi 
antara kemampuan matematika dengan hasil belajar fisika siswa yaitu sebesar rxy = 0,73 kemudian uji 
signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan thitung dengan ttabel. Berdasarkan hasil perhitungan 
thitung dengan menggunakan uji-t maka diperoleh thitung = 5,8503 sedangkan dari tabel distribusi t pada 
taraf signifikansi α = 0,0η dan dk = γ0 diperoleh ttabel = 2,0423. Jadi thitung = 5,8503 > ttabel = 2,0423 ini 
berarti Ho di tolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
kemampuan matematika dengan hasil belajar yang dicapai siswa dalam pembelajaran fisika di kelas X  
SMA Negeri 3 Lubuklinggau tahun pelajaran 2015/2016. 

 
Kata Kunci: Kemampuan Matematika, Hasil Belajar 
 
 

ABSTRACT 

 
This study entitled "The relationship between the ability of Mathematics Learning Outcomes in Learning 
Physics in Class X SMAN 3 Lubuklinggau in the school year 2015/2016". The population in this study 
were students of class X SMA Negeri 3 Lubuklinggau 2015/2016 academic year consisting of eight 
classes and the sample taken by using simple random sampling by a draw, the lottery process is obtained 
from X1 grade students as research samples. Techniques used in data collection is to use the test. Data 
were analyzed using product moment correlation technique and obtained the correlation coefficient 
between mathematical skills to physics student learning outcomes in the amount of r xy = 0.73 then the 
significance test is done by comparing tcount with ttabel. Based on calculations tcount by using t-test, the 
obtained t = 5.8503, while on the t distribution table at significance level α = 0.0η and df = γ0, obtained 
table = 2.0423. So t = 5.8503> table = 2.0423 This means that Ho was rejected, so it can be concluded 
that there is a significant relationship between mathematical skills learning outcomes achieved by 
students in learning physics in class X SMA Negeri 3 Lubuklinggau the academic year 2015/2016. 
 
Keywords: Mathematical Ability, Learning Outcomes 
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Pendahuluan 

 

Menurut UU SISDIKNAS No.20 tahun 
2003 “pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”. 
Pendidikan dikatakan bermutu apabila 
proses pendidikan berlangsung secara 
efektif. Pendidikan mempunyai peranan 
yang sangat besar dalam  menciptakan 

seseorang yang berkualitas dan berkarakter 
sehingga memiliki pandangan yang luas 
kedepan untuk mencapai suatu cita-cita 
yang diharapkan dan mampu beradaptasi 

secara cepat dan tepat di dalam berbagai 
lingkungan.  
 
Keberhasilan proses pendidikan tidak dapat 

dilepaskan dari proses belajar mengajar di 

sekolah, sebab sekolah merupakan salah 
satu pelaksana pendidikan yang dominan 
dalam keseluruhan organisasi pendidikan 
disamping keluarga dan masyarakat. Dalam 

pembelajaran atau proses belajar mengajar 
di sekolah merupakan suatu proses interaksi 
(hubungan timbal balik) antara guru dan 
siswa. Guru berperan sebagai fasilitator dan 
siswa yang lebih aktif dalam proses 

pembelajaran, sehingga proses 
pembelajaranpun menjadi hidup. Siswa 
tidak hanya menerima materi yang 

disampaikan oleh guru, tetapi juga 

mengambil peran dalam proses 
pembelajaran.  
 
Menurut Riyadi (2013) mata pelajaran 
fisika adalah salah satu mata pelajaran 

dalam rumpun sains yang dapat 
mengembangkan kemampuan berfikir 
analisis induktif dan deduktif dalam 
menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan peristiwa alam sekitar serta dapat 
mengembangkan pengetahuan,keterampilan 

dan sikap percaya diri. Dalam pelajaran 
fisika siswa tidak hanya belajar konsep 
hukum atau rumus, tetapi juga belajar 
bagaimana menggunakan konsep untuk 
membahas masalah fisika yang dapat 

berupa soal-soal fisika. 
 
Menurut Nasution (β01β) “kemampuan 
matematika siswa adalah cara yang 

konsisten yang dilakukan siswa dalam 

menangkap stimulus atau informasi, cara 
mengingat, cara berfikir dan memecahkan 
soal yang dipengaruhi oleh lingkungan 
fisik, emosi, lingkungan sosial, kondisi 

fisik dan psikis siswa”. Menurut Sumarmo 
(dalam Riyanto, β011) “secara garis besar 
kemampuan dasar matematika dapat 
diklasifikasikan dalam lima standar, yaitu 

(1) mengenal, memahami, dan menerapkan 
konsep, prosedur, prinsip dan ide 
matematika (2) menyelesaikan masalah 
matematika (mathematical problem 

solving) (3) bernalar matematika 

(mathematical reasoning) (4) melakukan 
koneksi matematika 
(mathematicalconnection) dan (5) 
komunikasi matematika (mathematical 

communication)”. 
 
Banyaknya rumus dan soal-soal hitungan 
pada pelajaran fisika membuat siswa 
dituntut memiliki kemampuan matematika 

yang lebih agar dapat menyelesaikan soal-
soal fisika dengan mudah. Hal ini telah 
terbukti lewat penelitian yang dilakukan 

oleh Wanhar (dalam Hasbi, 2012) dalam 

jurnalnya menyimpulkan bahwa “terdapat 
hubungan linier antara pemahaman konsep 
matematika dengan kemampuan 
menyelesaikan soal-soal fisika”. Hal ini 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Riyadi (2013) yang memperoleh hasil 
bahwa “terdapat hubungan positif yang 
kuat dan signifikan antara penalaran 
matematika dan hasil belajar fisika siswa. 
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Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik 
untuk mengadakan penelitian yang 

berjudulμ “Hubungan antara Kemampuan 
Matematika dengan Hasil Belajar Siswa 
dalam Pembelajaran Fisika di Kelas X 
SMA Negeri 3 Lubuklinggau Tahun 
Pelajaran β01η/β01θ”. 
 
 

Metode Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian 

korelasi. Penelitian dilakukan di SMA 
Negeri 3 Lubuklinggau. Populasi penelitian 
adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 

3 Lubuklinggau tahun pelajaran 2015/2016 
yang terdiri dari delapan kelas yang 
berjumlah 250 orang. Sampel diambil 
sebanyak satu kelas berjumlah 32 orang 
yang diambil secara acak (simple random 

sampling). Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah tes, tes yang digunakan 
berbentuk soal essay berjumlah 18 soal 
yang terbagi dalam dua kelompok yaitu: 

kelompok pertama berjumlah 10 soal yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan 
matematika siswa, dimana kisi-kisi yang 
digunakan menyusun tes ini disesuaikan 
dengan pembelajaran matematika yang 

sudah dipelajari oleh siswa yang mencakup 
tentang sifat-sifat eksponen dengan pangkat 
bilangan bulat positif, sifat-sifat eksponen 
dengan pangkat bilangan bulat negatif, 
penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, 

dan rasionalisasi, sedangkan kelompok 
kedua berjumlah 8 soal yang digunakan 
untuk mengukur hasil belajar fisika siswa, 

kisi-kisi yang digunakan dalam menyusun 

tes ini disesuaikan dengan pembelajaran 
fisika yang sudah dipelajari oleh siswa yang 
mencakup tentang gerak. Sebelum 
digunakan untuk mengambil data 
penelitian, instrumen tes diuji cobakan 

terlebih dahulu. Untuk mendapatkan 
perangkat tes yang valid, reliabel dan 
mempunyai tingkat kesukaran, serta daya 
pembeda soal yang baik. 

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis 
secara deskriptif dan korelasinya dihitung 

dengan menggunakan rumus korelasi 
product moment dengan harga rxy, untuk 
menguji keberartian koefisien korelasi rxy 
dilakukan dengan uji-t pada α = 0,0η. 
Untuk menentukan besarnya kontribusi 

menggunakan rumus koefisien determinasi. 
Regresi linier sederhana digunakan untuk 
membuat keputusan apakah naik dan 
menurunnya hasil belajar fisika dapat 

dilakukan melalui peningkatan kemampuan 

matematika. Selanjutnya untuk mempelajari 
hubungan linier antara kemampuan 
matematika dengan hasil belajar fisika 
siswa dilakukan uji linieritas.  

 
 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Kemampuan matematika siswa kelas X1 
SMA N 3 Lubuklinggau berada pada 
kategori cukup. Hal ini ditunjukan oleh 
banyaknya siswa yang memperoleh nilai 

yang ada pada kategori cukup yaitu 

sebanyak 16 orang. Dengan demikian dapat 
diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata 
kemampuan matematika siswa cukup baik 
dengan nilai rata-rata 65. Sisanya,  

sebanyak 2 orang memperoleh nilai dengan 
kategori baik sekali, 2 orang memperoleh 
nilai dengan kategori baik, 4 orang 
memperoleh nilai dengan kategori kurang, 
dan 8 orang memperoleh nilai dengan 

kategori sangat kurang. Gambar 1 adalah 
gambaran tentang kemampuan matematika 
siswa. 

 

 
 

Gambar 1. Kemampuan Matematika 
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Hasil belajar fisika siswa kelas X1 SMA N 
3 Lubuklinggau berada pada kategori 

cukup. Hal ini ditunjukan oleh banyaknya 
siswa yang memperoleh nilai pada kategori 
cukup sebanyak 18 orang. Dengan 
demikian dapat diperoleh kesimpulan 
bahwa rata-rata hasil belajar fisika siswa 

cukup baik dengan nilai rata-rata 60,72. 
Sisanya,  sebanyak 1 orang memperoleh 
nilai dengan kategori baik, 3 orang 
memperoleh nilai dengan kategori kurang, 

dan 10 orang memperoleh nilai dengan 

kategori sangat kurang.  Gambar 2 adalah 
gambaran tentang hasil belajar siswa. 

 

 

Gambar 2. Hasil Belajar Fisika Siswa 
 

Kesesuaian  antara kemampuan matematika 
dengan hasil belajar fisika siswa untuk 
kategori baik sekali dengan jumlah rata-rata 
1orang , untuk kategori baik dengan jumlah 

rata-rata 2 orang, untuk kategori cukup 
dengan jumlah rata-rata 17 orang, untuk 
kategori kurang dengan jumlah rata-rata 3 
orang, untuk kategori sangat kurang dengan 
jumlah rata-rata 9 orang. Dengan demikian 

dapat disimpulkan antara kemampuan 
matematika dengan hasil belajar fisika 
terdapat kesesuaian. Gambar 3 adalah 
gambaran tentang kesesuaian antara 

kemampuan matematika dengan hasil 
belajar fisika siswa. 

 

 
 
Gambar 3. Kesesuaian antara kemampuan 

matematika dengan hasil 

belajar fisika siswa 
 
Tabel 1. Analisis Data 
 

 
 
Tabel 1 menunjukan nilai koefisien korelasi 

antara kemampuan matematika dengan 
hasil belajar fisika siswa yaitu sebesar rxy = 

0,73. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 
antara kemampuan matematika dengan 
hasil belajar fisika memiliki hubungan, 
hubungan dua variabel tersebut termasuk 
dalam kategori kuat/tinggi. 

 
Dengan menggunakan uji-t diperoleh thitung 
= 5,8503 sedangkan      dari tabel distribusi 
t pada taraf signifikansi α = 0,0η dan 
derajat kebebasan       (dk = 30) diperoleh 

ttabel = 2,0423. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa              thitung = 5,8503 > ttabel = 
2,0423 hal ini menunjukkan bahwa 
kemampuan matematika memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap hasil 
belajar     fisika siswa. 

Berdasarkan Tabel 1 besarnya kontribusi 

kemampuan matematika dengan hasil 
belajar fisika siswa koefisien determinasi 
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(KD) yaitu 53,29%. Hal ini berarti bahwa 
kemampuan  matematika memberikan 

kontribusi yang positif terhadap hasil 
belajar fisika sebesar 53,29% sedangkan 
46,71% ditentukan oleh faktor lain yang 
tidak diteliti. 
 

Hasil perhitungan regresi linier sederhana 
antara skor kemampuan matematika 
siswadengan skor hasil belajar fisika siswa, 
menghasilkan nilai a = 15,92 dan b = 0.70, 

sehingga persamaan regresinya adalah Y = 

15,92 + 0.70X. Nilai b yang bertanda positif 
berarti kemampuan matematika 
siswaberpengaruh secara positif terhadap 
hasil belajar fisika siswa. Untuk setiap 

kenaikan/penurunan skor kemampuan 
matematika sebesar satu akan diikuti 
dengan kenaikan/penurunan skor hasil 
belajar  fisika sebesar 0,70. 

 
Selanjutnya pada tabel 1 terlihat hasil 
perhitungan uji linieritas antara kemampuan 
matematika dengan hasil belajar fisika 
siswa diperoleh nilai Fhitung = 34,222 

sedangkan dari tabel distribusi Fpada taraf 
signifikansi α = 0,0η dimana dbreg (b|a) = 1 
dan dbres = 30 diperoleh Ftabel = 4,17. 
Karena nilai Fhitung = γ4,βββ ≥ 4,17 = Ftabel 

ini berarti ada hubungan linier antara 
kemampuan matematika dengan hasil 
belajar yang dicapai siswa dalam 
pembelajaran fisika. 
 

Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa 
kemampuan matematika siswa sangat 
diperlukan dalam menunjang proses belajar 

fisika. Siswa yang mempunyai kemampuan 

matematika yang baik dapat diprediksikan 
mempunyai kemampuan dalam memahami 
konsep fisika dan kemampuan dalam 
menyelesaikan soal-soal perhitungan fisika,            
sehingga dapat memberi sumbangan dalam 

meningkatkan hasil belajar fisika.  
 
Berdasarkan uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara kemampuan matematika 
dengan hasil belajar yang dicapai siswa 

dalam pembelajaran fisika di kelas X  SMA 
Negeri 3 Lubuklinggau tahun pelajaran 
2015/2016  
 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti 
lakukan dan pembahasan yang terdapat 
pada data hasil penelitian maka dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara kemampuan matematika 

dengan hasil belajar yang dicapai siswa 
dalam pembelajaran fisika di kelas X  SMA 
Negeri 3 Lubuklinggau tahun pelajaran 
2015/2016 dengan koefisien korelasi rxy = 

0,73 yang termasuk dalam kategori 
kuat/tinggi.  
 
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan 

maka dapat dikemukakan beberapa saran 
yang bertujuan untuk memperbaiki proses 
belajar mengajar agar dapat meningkatkan 
hasil belajar fisika, adapun saran tersebut 

adalah: 

1. Dalam proses pembelajaran fisika 
hendaknya memperhatikan faktor dari 
dalam diri siswa seperti IQ. 

2. Untuk meningkatkan pembelajaran 

fisika di sekolah perlu diperhatikan 
peningkatan pembelajaran mata 
pelajaran lain yang sejalan, dalam hal 
ini mata pelajaran matematika. 

3. Siswa harus mengingat kembali materi 

pelajaran yang pernah diperoleh, agar 
dapat mengikuti materi selanjutnya 
yang masih ada kaitannya dengan 

materi yang dipelajari sekarang. 

4. Penelitian selanjutnya perlu 
ditambahkan variabel lain yang terlibat 
dalam populasi penelitian dan 
memperbaiki cara pengumpulan data 
yang dilakukan. 

5. Kepada guru fisika agar selalu 
mengingatkan kembali materi 
sebelumnya, sebelum memulai materi 
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yang baru, sehingga memudahkan 
dalam memberikan materi berikutnya. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan daya serap dan efektivitas pembelajaran Tenik 
Elektronika Dasar melalui penerapan pembelajaran kooperatif strategi formasi regu tembak.Pokok 
bahasan dan lokasi penelitian adalah pada materi Dioda Semikonduktor di SMKN 1 Bangkinang Kota, 
Kabupaten Kampar - Riau.Pengambilan data tes hasil belajar yang terdiri dari 25 soal pilihan ganda 
dilakukan di dua kelas.Kelas XAV1 sebagai kelas eksperimen dan Kelas XAV2 sebagai kelas kontrol. 
Analisis hasil penelitian menunjukkan daya serap rata-rata kelas ekperimen adalah 83.5% dengan 
kategori tinggi, efektivitas pembelajaran dinyatakan efektif dan tes t menunjukkan terdapat perbedaan 
hasil belajar Teknik Elektronika Dasar siswa antara siswa kelas eksperimen yang diajarkan dengan 
pembelajaran kooperatif strategi formasi regu tembakdengan siswa kelas kontrol yang menggunakan 
pembelajaran konvensional.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan startegi formasi regu 
tembak dapat dijadikan sebagai strategi alternatif dalam proses pembelajaran di kelas XAV SMKN 1 
Bangkinang Kota. 

 
Kata Kunci: Dioda semikonduktor, Hasil belajar, Strategi formasi regu tembak 
 

 

ABSTRACT 

 
The goal of this research is to scribe the absorption and effectiveness of learning of Basic Electronics 
through the implementation of cooperative learning strategies firing squad formation. Topic and research 
location is on theDiodes Semiconductors in SMK 1 Bangkinang Kota, Kampar - Riau. Data retrieval 
achievement test consisting of 25 multiple choice questions conducted in two classes. XAV1 class is as 
an experimental class and class XAV2 as the control class. Analysis of the results showed that the 
average absorbtion of the experiment classis 83.5% with a high category, the effectiveness of learning is 
declared effective and t tests shows there are differences in learning outcomes of Basic Electronics 
between experimental class student taught by cooperative learning strategies formations firing squad 
graders and control class using conventional learning. Thus, it can be concluded that the implementation 
strategy of the firing squad formations can be used as an alternative strategy in the learning process in the 
classroom XAV SMK 1 Bangkinang Kota. 
 
Keywords: Dioda semikonduktor, Learning result, Firing squad formations 
 
 
 

Pendahuluan 

 
Teknik Elektronika Dasar adalah bagian 
dari ilmu pengetahuan yang pada 

hakikatnya merupakan kumpulan 
pengetahuan yang berupa fakta, konsep, 
prinsip, hukum, teori, dan applikasi.  

 
 

Ketercapaian tujuan pembelajaran 
disekolah dapat dilihat dari hasil belajar. 
Hasil belajar tergantung pada cara mengajar 
guru bidang studi dan aktivitas siswa dalam 

belajar. Guru sebagai pengajar hendaknya 
dapat menciptakan situasi yang 
menyenangkan dengan menerapkan strategi 
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pembelajaran yang tepat dan melibatkan 
siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran,sehingga siswa dapat 
memahami materi pembelajaran dengan 
baik dan benar. Strategi pembelajaran yang 
tidak tepat guna akan menjadi penghalang 
kelancaran jalannya proses belajar 

mengajar.  
 
Berdasarkan pengalaman selama ini di 
kelas XAVSMKN 1 Bangkinang Kota 

permasalahan yang dialami dalam proses 

pembelajaran Teknik Elektronika Dasar 
adalah siswa kurang aktif khususnya materi 
Dioda Semikonduktor dikarenakan 
penggunaan satu jenis model pembelajaran 

yaitu model pembelajaran kooperatif, di 
tambah lagi siswa ini adalah siswa yang 
baru berpindah dari tingkatan SMP kepada 
sekolah yang bersifat kejuruan.  

 
Untuk mendapatkan hasil belajar yang baik 
guru perlu menerapkan suatu strategi 
pembelajaran inovatif yang dapat membuat 
siswa aktif dan menyenangkan selama 

proses pembelajaran. Ini merupakan target 
seorang guru yang baik (Usman 2003) 
Menurut Silberman (2012) ketika kegiatan 
belajar bersifat aktif, siswa akan 

mengupayakan sesuatu,siswa akan 
menginginkan jawaban dari sebuah 
pertanyaan, membutuhkan informasi untuk 
memecahkan masalah, atau mencari cara 
untuk mengerjakan tugas. Sri (2009) 

mencoba memberikan metoda pembagian 
kartu kartu kepada siswa untuk 
meningkatkan daya seraf peserta didik. 

Keke (2008) menyatakan bahwa seorang 

guru haruslah selalu memberikan ide ide 
baru dalam meningkatkan minat belajar 
siswa, terutama dalam hal strategi 
pembelajaran.Salah satunya adalah dengan 
memberikan persaingan antar kelompok-

individu untuk memotivasi siswa selama 
proses pembelajaran agar hasil belajar 
menjadi lebih baik.  

Salah satu strategi pembelajaran yang bisa 
digunakan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam proses pembelajaran 
adalah strategi Active Learning. 
strategiActive Learning bukan sekedar 
membangun suasana pembelajaran yang 
menyenangkan tapi juga memiliki banyak 

manfaat untuk diterapkan selama proses 
pembelajaran (Silberman, 2012).  
 
Strategi formasi regu tembak hanya untuk 

memantapkan ingatan, sangat perlu sekali 

pembelajaran yang dilakukan menggunakan 
suatu model.Salah satu model yang dapat 
menunjang keaktifan siswa adalah model 
pembelajaran kooperatif. Model 

pembelajaran kooperatif dipandang sebagai 
proses pembelajaran yang aktif, sebab 
peserta didik akan lebih banyak belajar 
melalui proses pembentukan dan 

penciptaan, kerja dalam kelompok dan 
berbagi pengetahuan serta tanggung jawab 
individu tetap merupakan kunci 
keberhasilan pembelajaran (Daryanto dan 
Muljo Rahardjo, 2012).Tujuan dari 

penelitian ini adalah melihathasil belajar 
siswa pada pembelajaran kooperatif formasi 
regu tembak kelas XAV1 di SMKN 1 
Bangkinang Kota. 

 

 

Metode Penelitian 

 
Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 1 
Bangkinang Kota di kelas XAV1 pada 
semester ganjil tahun ajaran 

2016/2017.Penelitian ini menggunakan 
rancangan kuasi eksperimen dengan intact 

group comparison (Punaji, 2010) seperti 
digambarkan dalam Gambar 1. 
 

 
 

Gambar 1. Rancangan Penelitian 
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Keterangan: 
X =Perlakuan dengan menerapkan 

strategi formasi regu tembak 
O1   = Hasil posttest kelas eksperimen 
O2   = Hasil posttest kelas kontrol 
 
Pengambilan data pada penelitian ini adalah 

kelas XAV1 dengan jumlah 36 siswa 
sebagai kelas eksperimen dan kelas 
XAV236 siswa sebagai kelas kontrol. 
Kedua kelas merupakan kelas homogen, 

berdasarkan pembagian kelas masuk yang 

dibagi berdasarkan nilai UN SMP. Untuk 
setiap pertemuan (tiga kali pertemuan), 
kelas ekperimen diterapkan strategi formasi 
regu tembak. Sedangkan pada kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran konvensional. 
 
Strategi formasi di bentuk dengan membuat 
beberapa grup siswa. Dua grup akan saling 

berhadapan dan saling memberikan 
pertanyaan satu sama lainnya. Setelah 
pertanyaan pertama selesai, dilanjutkan 
dengan pergerakan salah satu grup, yaitu 
posisi siswa satu digantikan oleh siswa dua, 

siswa kedua digantikan oleh siswa ketiga, 
siswa ketiga digantikan oleh siswa ke 
empat dan siswa terakhir digantikan oleh 
siswa pertama. Pertukaran ini lah yang 

menyerupai seperti formasi regu tembak. 
Pertanyaan berikutnya di gulirkan lagi, 
sehingga siswa merasa ingin memenangkan 
kelompoknya dengan demikian tercipta 
kondisi belajar yang menyenangkan. 

 
Pada akhir pembelajaran diberikan tes 
kemampuan akhir (posttest) untuk kedua 

kelas kemudian hasil tes dianalisis untuk 

mendapatkan perbandingan hasil belajar 
kedua kelas. Jumlah soal adalah 25 butir 
pilihan ganda, skor tiap butir soal adalah 4 
point, dan skor maksimum keseluruhan 
adalah 100. 

 
Daya serap (DS) diperoleh dari persamaan 
berikut: 
 

 
 
Sedangkan efektivitas pembelajaran 
diperoleh dari daya serap rata-rata 

kelas.Pedoman untuk mengetahui 
efektivitas pembelajaran dapat dilihat pada 
Tabel 1. 
 

Tabel 1. Kategori Daya Serap dan 
Efektivitas Pembelajaran 

Interval 
(%) 

Kategori Daya 
Serap 

Kategori 
Efektivitas  

85-100 
70-84 
50-69 
0-49 

Sangat Tinggi 
Tinggi 
Rendah  
Sangat Rendah 

Sangat Efektif 
Efektif 
Cukup Efektif 
Kurang Efektif 

(Depdiknas, 2006) 
 
Analisis inferensial dengan independent-

samples T-test untuk mengetahui beda 

secara signifikan hasil belajar kognitif yang 
diperoleh dengan menguji hipotesis 
statistiknya.Hipotesis statistik yang diuji 
dalam penelitian ini adalah: Ho = Tidak 
terdapat perbedaan antara hasil belajar 

kognitif Teknik Elektronika Dasar siswa 
yang menerapkan pembelajaran strategi 
formasi regu tembakdengan siswa yang 
menerapkan pembelajaran konvensional. 

 
Perbedaan hasil belajar dapat dilihat 
melalui signifikasi dengan kriteria: 
p≥ 0.0η, maka Ho diterima maknanya tidak 
terdapat perbedaan antara hasil belajar 

kognitif siswa yang menerapkan 
pembelajaran kooperatif strategi formasi 
regu tembakdengan siswa yang menerapkan 

pembelajaran konvensional p< 0.05, maka 

Ho ditolak maknanya terdapat perbedaan 
antara hasil belajar kognitif siswa yang 
menerapkan pembelajaran kooperatif 
strategi formasi regu tembakdengan siswa 
yang menerapkan pembelajaran 

konvensional. 
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Hasil Dan Pembahasan 

 

Posttest yang diikuti 72 orang siswa,  
dilakukan di kelas XAV1 sebagai kelas 
eksperimenterdiri dari 36 orang dan kelas 
XAV2 sebagai kelas kontrol yang 

berjumlah 36 orang. Diperoleh deskripsi 
daya serap seperti pada grafik Gambar 2. 
 

 
 
Gambar 2. Diagram Daya Serap Siswa pada 

Kelas Eksperimen dan Kontrol 
 
Deskripsi hasil belajar siswa pada pokok 

bahasan Dioda Semikonduktor ditunjukkan 

pada Tabel 2. Berdasarkan Gambar 2 dapat 
dilihat bahwa daya serap dengan kategori 
sangat tinggi diperoleh kelas eksperimen 
lebih dominan, sedangkan kelas kontrol 
dominan dengan kategori tinggi.Daya serap 

siswa kelas eksperimen pada setiap 
indikator juga bervariasi. Daya serap siswa 
kelas eksperimen tertinggi adalah 100% 
pada indikator 1 yang dikategorikan sangat 

tinggi, sedangkan daya serap terendah 
adalah 33% pada indikator 7 dengan 
kategori sangat rendah. Secara keseluruhan 

daya serap yang diperoleh siswa pada kelas 
eksperimen adalah 83.55% dengan kategori 

tinggi.Efektifitas pembelajaran pada setiap 
indikator berbeda.Secara umum efektifitas 
pembelajaran pada kelas eksperimen dapat 
dilihat pada tabel 4.1 yang dikategorikan 

efektif dengan persentase 83.5%. Pada 
kelas eksperimen yang menggunakan  
strategi Formasi Regu Tembak 

pembelajaran lebif efektif dibandingkan 
dengan kelas kontrol yang tidak 

menggunakan strategi formasi regu tembak. 

 

Analisis melalui uji tdilakukan adalah 
untuk menguji hipotesis Ho. Dari hasil 
perhitungan dengan menggunakan program 

SPSS 20 diperoleh t (69.1) = 2000, p = 
0.049 ini berarti p < 0.05, maka Ho ditolak. 
Ini mengindikasikan terdapat perbedaan 
hasil belajar elektronika siswa antara siswa 

kelas eksperimen yang diajarkan dengan 

pembelajaran kooperatif strategi formasi 
regu tembakdengan siswa kelas kontrol 
yang menggunakan pembelajaran 
konvensional dengan taraf kepercayaan 

95%.  
 
Berdasarkan data hasil belajar siswa antara 
kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

didapatkan bahwa daya serap rata-rata hasil 
belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi 
dibandingkan dengan daya serap rata-rata 
hasil belajar siswa kelas kontrol. 
Berdasarkan kriteria keberhasilan 

pembelajaran, dilihat dari daya serap, 
efektifitas pembelajaran, dan uji t, ini 
berarti pembelajaran yang menerapkan 
strategi formasi regu tembak dalam 

pembelajaran kooperatif pada kelas 
eksperimen berhasil dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa. 
 
Penggunaan startegi regu tembak yang 

dilakukan oleh Devi (2013) pada pelajaran 
fisika materi bunyi menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar siswa. Begitu juga 

dengan Alfiatin (2011) yang menyatakan 

bahwa pembelajaran kooperatif dengan 
strategi formasi regu tembak berdampak 
positif terhadap hasil belajar siswa. Syaipul 
Bahri (2006) memberikan suatu petunjuk 
bahwa proses belajar mengajar dianggap 

berhasil jika daya serap terhadap bahan 
pengajaran yang diajarkan mencapai 
prestasi tinggi, baik secara individual 
maupun secara kelompok. Dapat 
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disimpulkan daya serap dan efektivitas 
siswa pada pembelajaran kooperatif 

menggunakan strategi formasi regu 
tembakpada kelas eksperimen dapat 
meningkatkan daya serap dan efektifitas 
pembelajaran. 
 

Tabel 2 Deskripsi Hasil Belajar Siswa 
 

 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan, setelah diberikan pembelajaran 

dengan menggunakan strategi belajar aktif 
tipe formasi regu tembakpada materi Dioda 
Semikonduktor di kelas XAV1 SMKN 1 
Bangkinang Kota, diperoleh peningkatkan 

hasil belajar dengan daya serap yang 
dikategorikan tinggi dan efektivitas 

pembelajaran yang dikategorikan efektif.Ini 
memberikan pengertian bahwa penerapan 
strategi belajar tipe formasi regu 

tembakdapat dijadikan salah satu alternatif 
yang dapat diterapkan dalam proses 
pembelajaran Teknik Elektronika Dasardi 
Sekolah Menengah Kejuruan.  

 
Pengaturan waktu dan pengontrolandan 
pengelolaan kelas perlu mendapat perhatian 
dengan baik. Pembuatan kartu tembak 
untuk materi yang berbeda dalam satu 

pertemuan sebaiknya sama banyak 
sehingga siswa tidak fokus ke satu materi. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini berjudul “Perbandingan Hasil Belajar Fisika dengan Menggunakan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Jigsaw dan Tipe Numbered Heads Together (NHT) di Kelas X SMA Negeri 9 
Lubuklinggau”.Masalah dalam penelitian ini adalah apakah hasil belajar fisika dengan menggunakan 
model pembelajaran Jigsaw lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran Numbered Heads 
Together pada siswa kelas X SMA Negeri 9 Lubuklinggau?. Jenis penelitian ini adalah komparatif 
dengan metode eksperimen yang menggunakan kelas pembanding. Sebagai populasinya adalah seluruh 
siswa kelas X SMA Negeri 9 Lubuklinggau Tahun Pelajaran 2014/2015, yang terdiri dari 89 siswa dan 
sebagai sampel adalah kelasX.1 dan kelas X.3 yang diambil secara acak. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik tes. Data hasil tes siswa dianalisis menggunakan uji t. Berdasarkan hasil analisis 
data post-test kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II dengan taraf signifikan α = 0,0η didapat thitung = 
2,293 dan ttabel = 2,000, karena thitung> ttabel maka Ha diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa hasil belajar fisika menggunakan model pembelajaran Jigsaw lebih tinggi 
dibandingkan dengan model pembelajaran Numbered Heads Together(NHT) pada siswa kelas X SMA 
Negeri 9 Lubuklinggau tahun pelajaran 2014/2015. 

 
Kata Kunci: Jigsaw, Numbered Heads Together (NHT), Hasil Belajar Fisika 
 

ABSTRACT 

 
The aims of this research was to determine the “Comparision of Students Physics Achievement Between 
Cooperative Learning Model with JigsawType and Numbered Heads Together (NHT) Typeto the Tenth 
Grade Students of SMA Negeri λ Lubuklinggau”. The problem of this research what was the result of the 
physic learning was higher by usingJigsaw thanby using Numbered Heads Together (NHT) model to the 
tenth grade students of SMA Negeri 9 Lubuklinggau?.The research sample were the studensts grade of X 
SMA Negeri 9 Lubuklinggau year 2014/2015. The design of this research was comparative research with 
experiment method using comparison class. The population of this research is used as samples taken as 
many as 89 people, they are students grade of X.1 and X.3 whom choose with random sampling 
technique. Research instrument used test. The collected data were analyzed using t-test is tvalue were 2,293 
greater than ttabel for 2,000. This mean that H0 is rejected at the level of significant α = 0,0η. It can be 
concluded that Ha stating that there is comparision of students physics achievement between cooperative 
learning model with Jigsaw type and Numbered Heads Together (NHT) type. This shows a significant of 
student physics achievement using cooperative learning with Jigsaw type then Numbered Heads Together 
(NHT) type to the tenth grade students of SMA Negeri 9 Lubuklinggau in the academic year 2014/2015. 

 
Keywords: Jigsaw, Numbered Heads Together (NHT), Students Physics Achievement 
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Pendahuluan 

 
Pendidikan adalah salah satu bentuk 

perwujudan kebudayaan manusia yang 
dinamis. Oleh karena itu, perubahan atau 
perkembangan pendidikan adalah hal yang 
memang seharusnya terjadi sejalan dengan 
perubahan budaya kehidupan. Perubahan 

dalam arti perbaikan pendidikan pada 
semua tingkat perlu terus-menerus 
dilakukan sebagai antisipasi kepentingan 
masa depan. Pendidikan yang mampu 

mendukung pembangunan di masa 
mendatang adalah pendidikan yang mampu 
mengembangkan potensi peserta didik, 
sehingga mampu menghadapi dan 
memecahkan problema kehidupan yang 

dihadapinya (Trianto, 2009). 
 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang  berlangsung  dengan  

cepat, telah memberikan tantangan kepada 
setiap individu. Setiap individu ditantang 
untuk terus selalu belajar dan dapat 

menyesuaikan diri sebaik-baiknya. Hal 
tersebut perlu diimbangi dengan 

peningkatan sumber daya manusia, karena 
untuk menghadapi perubahan tersebut 
dibutuhkan pendidikan yang memberikan 
kecakapan hidup (lifeskill), yaitu 

memberikan keterampilan dan keahlian 
dengan kompetensi tinggi. Dengan 
dimilikinya lifeskill diharapkan nantinya 
peserta didik dapat bertahan dalam suasana 
yang selalu akan berubah dan berkembang. 

 

Penggunaan model pembelajaran yang 
tepat, relevan, dan bervariasi adalah salah 
satu faktor penentu dalam mencapai 

keberhasilan belajar. Peran guru sebagai 
pendidik sangatlah penting, guru dituntut 
dapat menerapkan berbagai model 
pembelajaran yang efektif, dapat 
meningkatkan semangat dan aktivitas serta 

menarik bagi siswa dalam proses 

penyampaian materi pembelajaran sesuai 
dengan situasi dan kondisi lingkungan 
tempat proses pembelajaran berlangsung. 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah 
satu guru mata pelajaran fisika yaitu ibu 
Siti Aisyah, S.Si. di SMA Negeri 9 
Lubuklinggau pada tanggal 18 april 2014 

ternyata pelaksanaan pembelajaran fisika di 
SMA Negeri 9 Lubuklinggau selama ini 
masih dominan menggunakan metode 
ceramah dan tanya jawab. Siswa cenderung 

bersikap pasif dalam proses pembelajaran, 
sehingga hanya sebagai penerima informasi 
dari guru. Di sekolah ini siswa jarang sekali 
melakukan pembelajaran dalam bentuk 
kelompok. Tidak adanya kesempatan bagi 

siswa untuk melakukan interaksi dengan 
siswa lain dan saling bertukar pendapat atau 
ide tentu saja semakin menambah 
keterbatasan siswa dalam memperoleh 

informasi. 
 
Hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

fisika juga belum sesuai dengan yang 
diharapkan, terlihat dari nilai ulangan 

harian siswa yang masih sangat rendah 
dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) yang ditetapkan sekolah, yaitu 70. 
Nilai ulangan harian siswa pada semester II 

tahun pelajaran 2013/2014 diseluruh kelas 
X yang berjumlah 89 siswa, hanya  50 
siswa (56,17%) yang sudah mencapai 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
dengan nilai rata-rata 78,25 sedangkan 39 

siswa (43,82%) belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) dengan nilai 
rata-rata 46,35. 
 
Asumsi dasar yang menyebabkan 

pencapaian kompetensi mata pelajaran 
fisika siswa kurang optimal adalah 
pemilihan model pembelajaran dan 
kurangnya peran serta (keaktifan) siswa 

dalam  kegiatan belajar mengajar. Proses 
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belajar mengajar fisika masih terfokus pada 
guru dan kurang terfokus pada siswa. 
Model pembelajaran yang digunakan lebih 

didominasi oleh siswa-siswa tertentu 
saja.Peran serta siswa belum menyeluruh 
sehingga menyebabkan diskriminasi dalam 
kegiatan pembelajaran. Siswa yang aktif 
dalam proses pembelajaran cenderung 

menjadi lebih aktif dalam bertanya dan 
menggali informasi dari guru maupun 
sumber belajar yang lain sehingga memiliki 
pencapaian kompetensi belajar yang lebih 

tinggi. Sedangkan siswa yang kurang aktif 
cenderung pasif dalam proses 
pembelajaran, mereka hanya menerima 
pengetahuan yang datang padanya sehingga 
memiliki pencapaian kompetensi yang lebih 

rendah. 
 
Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut,perlu 
diterapkan model-model pembelajaran yang 

melibatkan interaksi antar siswa. Salah satu 
model pembelajaran yang banyak 
melibatkan interaksi antarsiswa adalah 

model pembelajaran kooperatif 
(cooperative learning). Model 

pembelajaran ini didasarkan atas kerjasama 
tim, sehingga masing-masing individu 
mempunyai tanggungjawab yang sama 
dalam mencapai tujuan kelompok. 

Dalammenyelesaikan tugas kelompok, 
setiap anggota saling bekerja sama dan 
membatu untuk memahami suatu bahan 
pembelajaran. 
 

Penulis memilih untuk menerapkan dua 

model pembelajaran kooperatif yaitu model 
pembelajaran Jigsaw dan Numbered Heads 

Together (NHT) karena kedua model ini 
diharapkan dapat dijadikan sebuah 

alternatif untuk memberikan rangsangan 
terhadap keaktifan siswa, mampu 
mengefektifkan proses pembelajaran, dapat 
mengatasi kesulitan siswa dalam 

memahami materi pelajaran, dapat 

menjadikan suasana di dalam kelas lebih 
menarik dengan variasi model-model 
pembelajaran, sehingga membuat belajar 

fisika jadi menyenangkan serta dapat 
memberi pengaruh dalam meningkatkan 
hasil belajar fisika siswa. Berdasarkan  
alasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 
mengadakan penelitian yang berjudul 

“Perbandingan Hasil Belajar Fisika dengan 
Menggunakan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Jigsaw dan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe 

NumberedHeads Together (NHT) di Kelas 
X SMA Negeri λ Lubuklinggau”. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah“Apakah hasil belajar fisika 
menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw lebih tinggi 
dibandingkan dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT) di kelas X SMA Negeri 9 

Lubuklinggau?”. 
 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pebandingan 
hasil belajar fisika yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran Jigsaw  
dengan model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) di kelas X SMA 
Negeri 9 Lubuklinggau. 

 
 

Metode Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 

9 Lubuklinggau kelas X semester genap 

Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian 
dilakukan selama 4 minggu pada bulan 
April sampai bulan Mei 2014. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas X semester genap SMA Negeri 9 
Lubuklinggau yang terdiri dari 2 kelas 
dengan jumlah siswa 55. Sampel yang 
diambil yakni kelas X.3sebagai kelas 
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eksperimen I dan kelas X.1sebagai kelas 
eksperimen II. 
 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
kuantitatif dengan metode komparasi. 
Penelitian ini melibatkan dua kelas yaitu 
kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II, 
dimana kedua kelas ini diberikan perlakuan 

yang berbeda. Kelas eksperimen I diberikan 
model pembelajaran Jigsaw sedangkan 
kelas eksperimen II diberikan model 
pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT). Desain penelitian ini dirancang 
sebagai berikut: 

Tabel 1. Desain Penelitian 

 
Group Pre-test Tretment Post-test 

E1 O1 X1 O2 

E2 O3 X2 O4 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan 
tes. Tes yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tes Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : : Hipotesis nol atau 

pembanding, rata-rata 
hasil belajar fisika 

menggunakan model 
pembelajaran  Jigsaw 

lebih kecil atau sama 
dengan model 

pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT). 

Ha: >  : Hipotesis alternatif atau 

kerja, rata-rata hasil 

belajar fisika 
menggunakan model 
pembelajaran Jigsaw 

lebih besar dari model 
pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT). 
 

Menurut Sudjana (2005), jika kedua data 
berdistribusi normal dan homogen, maka 

uji statistik yang digunakan untuk menguji 
hipotesis di atas adalah menggunakan uji t 
dengan rumus: 

21

21

11

nn
s

xx
t




 dengan

2

)1()1(

21

2
22

2
112





nn

snsn
s

 
 
Hasil thitung yang diperoleh selanjutnya 

dibandingkan dengan ttabel. Kriteria 
pengujian hipotesis adalah H0 diterima jika 

thitung ttabel, dan H0 ditolak jika thitung ttabel, 

dengan dk = ( ) pada taraf 
signifikan 0,05 (5%). 
 
 

Hasil Dan Pembahasan 

 
Hasil penelitian ini memperoleh nilai rata-
rata pre-test kelas eksperimen I sebesar 

42,00 dan kelas eksperimen II sebesar 

41,78. Setelah diberi perlakuan yang 
berbeda diperoleh rata-rata nilai post-test 

kelas ekperimen I sebesar 79,36 dan kelas 
eksperimen II sebesar 73,26. Hal ini 

menunjukkan hasil post-test kelas 
eksperimen I lebih besar dibandingkan 
dengan kelas eksperimen II.Hasil analisis 
data pre-test dan post-test kelas eksperimen 

I dan kelas eksperimen II dapat dilihat 
dalam tabel 2 dan tabel 3 berikut: 

Tabel 2. Rekapitulasi Data Nilai Pre-test 
Kelas Eksperimen I dan Pre-test 

Kelas Eksperimen II 

 



Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2016                                                                           ISBN : 978-979-792-691-5 

252 
 

Tabel 3.  Rekapitulasi Data Nilai Post-test 
Kelas Eksperimen dan Post-test 
Kelas Eksperimen II 

 

Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen II 

Rentang 

Nilai 
F 

Rata-

rata 

Rentang 

Nilai 
f 

Rata-

rata 

57-63 3   59-64 4   

64-70 4   65-70 6 
 

71-77 4   71-76 8   

78-84 9 79,36 77-82 3 73,26 

85-91 6   83-88 2   

92-98 4   89-94 2   

  30     25   

 

Uji Normalitas DataPre-test dan Post-test 

 
Hasil uji normalitas data pre-test dan post-

test kelas eksperimen I dan kelas 
eksperimen IIdapat dilihat pada tabel 4 

berikut: 
 
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Uji 

NormalitasData Pre-test 

danpost-test Kelas Eksperimen I 
dan Kelas Eksperimen II 

 

 
 

Uji Homogenitas Data Pre-test  dan Post-

test 

 
Uji homogenitas pre-test dan post-test kelas 

eksperimen I dan kelas eksperimen II 
menggunakan uji F. Untuk selengkapnya 
perhitungan uji homogenitas tersebut dapat 
dilihat pada tabel 5 berikut: 
 

 
 
 
 

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Uji 
Homogenitas Data Pre-test 
dan Post-test Kelas 
Eksperimen I dan Kelas 
Eksperimen II 

 

Tes Fhitung dk Ftabel Kesimpulan 

Pre-test 1,71 (30;24) 1,94 Homogen 

Post-test 1,48 (30,24) 1,94 Homogen 
 

 
Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5 di atas 
dapat disimpulkan bahwa data penelitian 

tersebut berdistribusi normal dan homogen, 
maka telah memenuhi persyaratan untuk 
dilakukan pengujian hipotesis. 
 

Pengujian Hipotesis Kemampuan Pre-

test 

 
Hasil pemberian pre-test kepada kelas 
eksperimen I dan kelas eksperimen II 

diperoleh rata-rata untuk kelas eksperimen I 
adalah 42,00 dan untuk kelas eksperimen II 
adalah41,78. Dari perhitungan analisis data 
diperoleh thitung0,131<thitung 2,000. Maka 

dapat disimpulkan ada kesamaan 

kemampuan awal siswa. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 di 
bawah ini: 
 

Tabel 6. Rekapitulasi Perhitungan Uji 

Hipotesis Kemampuan Pre-test 
Kelas Ekspeimen I dan 
Eksperimen II 

 
 

Kelas 

Nilai 

rata-

rata 

thitung dk ttabel Kesimpulan 

Kelas 
Eksperimen I 
Kelas 
Eksperimen II 

42,00 
41,78 

0,131 60 2,000 
thitung < ttabel 
H0 diterima 

 

Berdasarkan Tabel 6 di atas, perhitungan 
uji perbedaan nilai rata-rata pre-test kelas 
eksperimen I dan kelas eksperimen II untuk 

 = 0,05, dapat disimpulkan bahwa 
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kemampuan awal siswa pada kelas 
eksperimen I sama dengan kemampuan 
siswa pada kelas eksperimen II. 

 
 

Pengujian Hipotesis Kemampuan Post-

test 

 

Setelah diberi perlakuan yang berbeda yaitu 
model pembelajaran Jigsaw pada kelas 
eksperimen I dan model pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT) pada 

kelas eksperimen II diperoleh rata-rata 

post-test kelas ekperimen I79,36 dan kelas 
eksperimen II73,26. Hal ini menunjukkan 
hasil post-test kelas eksperimen I lebih 
besar dibandingkan dengan kelas 

eksperimen II  dengan selisih rata-rata nilai 
post-test kelas eksperimen I dan kelas 
eksperimen II adalah sebesar 6,10, dan 
thitung > ttabel (2,293> 2,000) sehingga dapat 
disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran 
Jigsaw pada kelas Eksperimen I lebih besar 
daripada model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) di kelas X SMA 

Negeri 9 Lubuklinggau tahun pelajaran 
2013/2014. 

 

Tabel 7. Rekapitulasi Perhitungan Uji 
Hipotesis Kemampuan Post-

test Kelas Ekspeimen I dan 
Eksperimen II 

 

Kelas 
rata-

rata 
thitung dk ttabel Kesimpulan 

Kelas 
Eksperimen I 
Kelas 

Eksperimen II 

79,36 
73,26 

2,293 60 2,000 
thitung > ttabel 
Ha diterima 

 

 

Gambar 1. Grafik perbandingan skor rata-

rata nilai pre-test dan post-test 
kelas eksperimen I dan kelas 

eksperimen II 

 

Pembahasan 

 

Penelitian ini menggunakan dua kelas 
eksperimen yaitu kelas eksperimen I dan 
kelas eksperimen II, dimana kedua kelas 

tersebut diberi perlakuan yang berbeda. 
Kelas eksperimen I menggunakan model 
pembelajaran Jigsaw dan kelas eksperimen 
II menggunakan model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X SMA Negeri 9 
Lubuklinggau.  
 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti 
menggunakan kelas XI IPA 1 SMA Negeri 
9 Lubuklinggau untuk uji coba instrumen. 
Dari 10 soal uji instrumen diperoleh 7 butir 
soal yang layak yaitu soal yang memenuhi 

kriteria validitas, reliabilitas, daya 
pembeda, dan tingkat kesukaran soal.  
 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, pokok 

bahasan atau materi yang disampaikan pada 
kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II 
sama, yaitu tentang kalor. Perlakuan yang 
berbeda hanya terletak pada model 
pembelajaran yang digunakan, dengan 

perbedaan model pembelajaran tersebut 
diharapkan dapat mengetahui perbandingan 
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hasil belajar fisika siswa antara kelas 
eksperimen I dan kelas eksperimen II. 
 

Setelah diadakan  pre-test, maka siswa akan 
diberikan perlakuan dalam 
pembelajarannya. Pada pertemuan pertama 
di kelas eksperimen I peneliti memberikan 
arahan terlebih dahulu kepada siswa bahwa 

pembelajaran yang akan diterapkan adalah 
model  pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw, setelah itu siswa dikelompokkan ke 
dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 

lima orang anggota dan setiap  orang dalam 
kelompok diberi bagian atau subbab materi 
yang berbeda. Selanjutnya guru 
menjelaskan langkah-langkah 
pembelajarannya. Anggota dari kelompok 

lain yang telah mempelajari subbab yang 
sama bertemu dalam kelompok ahli untuk 
mendiskusikan subbab atau materi yang 
telah menjadi tugas mereka. Dengan 

demikian, siswa pada kelompok ahlinya 
bebas berdiskusi mengeluarkan pendapat 
atau ide-ide  untuk menyelesaikan tugas 

mereka, sehingga mereka dapat 
menggabungkan pendapat-pendapat yang 

ada dan menemukan jawaban sebagai 
pengetahuan  yang utuh. 
 
Pada saat siswa berdiskusi peneliti 

berkeliling mendatangi siswa dan 
mengamati kerja setiap kelompok. Setelah 
peneliti mengamati masih banyak siswa 
yang bingung, hal ini mengakibatkan siswa 
belum aktif dan kurang memahami materi 

yang di diskusikan dalam proses 

pembelajaran berlangsung. Pada pertemuan 
ini dari 30 siswa yang ada, sekitar 20 siswa 
yang aktif dalam berdiskusi. Sedangkan 
siswa yang lain masih belum berani untuk 

mengungkapkan pendapatnya dan lebih 
cenderung pasif.  
 
Model pembelajaran Jigsaw merupakan 

pola belajar zigzag, yaitu siswa melakukan 

suatu kegiatan pembelajaran dengan cara 
bekerja sama dengan siswa lainnya untuk 
mencapai tujuan bersama (Rusman, 2012). 

Ketika berdiskusi kelompok terlihat bahwa 
siswa akan saling bekerja sama untuk 
mencapai tujuan bersama. Setelah selesai 
berdiskusi sebagai tim ahli tiap anggota 
kembali ke dalam kelompok asal, mereka 

bertanggungjawab atas materi yang telah 
mereka pelajari dalam kelompok ahli untuk 
menyampaikannya kepada teman-teman 
mereka pada kelompok asal. Kemudian 

perwakilan dari setiap kelompok 
mempresentasikan hasil diskusinya ke 
depan kelas dan guru memberi evaluasi 
serta penjelasan yang lebih tepat. Untuk 
mengetahui seberapa paham siswa terhadap 

materi. 
 
Pada pertemuan kedua telah terjadi 
peningkatan dalam proses pembelajaran. 

yang telah dipelajari guru memberikan 
latihan individu kepada siswa.Peneliti 
melihat siswa lebih berantusias untuk 

mengikuti proses pembelajaran, sehingga 
dalam berdiskusi siswa yang pada 

pertemuan pertama tadinya pasif menjadi 
aktif berinteraksi, siswa mulai berani untuk 
mengeluarkan pendapatnya, saling berbagi 
ide-ide antara siswa yang satu dengan siswa 

yang lain, bahkan ketika guru meminta 
salah satu dari kelompok untuk 
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 
banyak siswa yang mengangkat tangannya 
untuk maju mempresentasikan hasil kerja 

dalam kelompoknya. 

 
Berbeda dengan kelas eksperimen I, kelas 
eksperimen II menerapkan model 
pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) dalam proses pembelajarannya. 
Model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) atau 
penomoran berpikir bersama dikembangkan 

untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam 
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menelaah materi yang tercangkup dalam 
suatu pelajaran dan mengetahui 
pemahaman mereka terhadap isi pelajaran 

tersebut (Trianto, 2010). Model 
pembelajaran kooperatif yang dirancang 
untuk mempengaruhi pola interaksi siswa 
dalam menyelesaikan tugasnya dengan 
menyatukan pemikiran setiap anggota 

kelompok mereka dengan menggunakan 
nomor kepala. 
 
Pada pertemuan pertama peneliti 

menjelaskan bahwa pembelajaran yang 
akan diterapkan adalah model pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT), 
kemudian peneliti memberi tahu siswa 
langkah-langkah pembelajarannya. Guru 

membagi siswa dalam kelompok-kelompok  
kecil  yang beranggotakan empat sampai 
lima orang siswa yang heterogen. 
Selanjutnya guru memberi nomor kepala 

yang berbeda kepada setiap siswa dalam 
setiap kelompok. Setiap kelompok diberi  
tugas untuk memahami materi yang akan 

dipelajari.Selanjutnya guru memberikan 
pertanyaan kepada setiap kelompok dan 

ketika guru memanggil salah satu nomor, 
siswa dari setiap kelompok harus 
mempresentasikan jawaban kelompok 
mereka ke depan kelas. Saat proses 

pembelajaran berlangsung siswa disuruh 
berdiskusi untuk menjawab pertanyaan 
yang diajukan oleh guru, disini terlihat 
masih banyak siswa yang tidak serius 
mengikuti proses pembelajaran dan 

cenderung pasif, hal ini disebabkan karena 

siswa lebih cenderung mengandalkan satu 
orang saja yang dianggap pintar dalam 
kelompoknya untuk mencari jawaban. 
 

Pada pertemuan kedua saat siswa 
berdiskusi peneliti lebih mengamati lagi 
diskusi setiap kelompok, ternyata siswa 
mulai saling membantu dan bekerja sama 

dalam menjawab tugas yang diberikan, ada 

beberapa siswa yang sudah mulai aktif, 
bahkan setiap kelompok sebelum dipanggil 
nomornya ada yang mau mempresentasikan 

hasil diskusinya didepan kelas. Terjadi 
peningkatan pada proses pembelajaran, hal 
ini sejalan dengan pendapat menurut 
Suprijono (2013), bahwa dengan guru 
menerapkan model Numbered Heads 

Together (NHT) dalam proses 
pembelajaran dapat mengembangkan 
diskusi lebih mendalam, sehingga siswa 
dapat menemukan jawaban pertanyaan itu 

sebagai pengetahuan yang utuh. 
 
Kendala yang terjadi ketika penelitian 
dilaksanakan adalah masih terbatasnya 
sumber buku pelajaran yang dimiliki oleh 

siswa karena tidak semua siswa memiliki 
sumber buku fisika. Selain itu, sulitnya 
membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok yang heterogen, karena saat 

pembagian kelompok kelas menjadi ramai 
sehingga guru memerlukan waktu untuk 
dapat membuat kelas tenang. Hal ini 

membuat waktu proses pembelajaran fisika 
menjadi berkurang. 

 
Setelah kedua kelompok mendapat 
perlakuan yang berbeda, selanjutnya diberi 
evaluasi (post-test) dengan soal yang sama. 

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui 
kemampuan pemahaman siswa dari 
masing-masing kelas. Pada post-test Nilai 
rata-rata kelas eksperimen I yaitu 79,36 
dengan nilai terbesar 96 dan nilai terendah 

57, siswa yang mencapai KKM 23 orang 

(76,66%) dan yang belum mencapai KKM 
7 orang (23,34%). Sedangkan kelas 
eksperimen II nilai rata-ratanya 73,26 
dengan nilai terbesar 94 dan nilai terendah 

59, siswa yang mencapai KKM 17 orang 
(68,00%) dan yang belum mencapai KKM 
8 orang (32,00%).Berdasarkan hasil 
penelitian dan pengolahan data dapat 

diketahui bahwa ada perbandingan hasil 
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belajar siswa yang diajar menggunakan 
model pembelajaran Jigsaw dengan model 
Numbered Heads Together (NHT), hal ini 

dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas 
eksperimen I lebih tinggi dari kelas 
eksperimen II yaitu 79,36 : 73,26.  
 
Secara umum hasil belajar siswa kelas 

eksperimen I lebih tinggi dari kelas 
eksperimen II dikarenakan pada kelas 
eksperimen I yang diajar menggunakan 
model pembelajaran Jigsaw, guru 

membagikan materi yang berbeda kepada 
setiap anggota pada masing-masing 
kelompok. Selanjutnya setiap siswa yang 
membahas materi pelajaran yang sama akan 
membentuk kelompok baru atau kelompok 

ahli. Pada kelompok ahli inilah siswa dapat 
memperoleh lebih banyak informasi, ide 
atau pendapat dari setiap anggota ahlinya 
untuk memperoleh hasil yang lebih 

maksimal dan masing-masing  anggota 
bertanggungjawab atas materi yang telah 
mereka diskusikan dalam kelompok ahli. 

 
Keunggulan model pembelajaran Jigsaw 

terletak pada keterlibatan langsung siswa 
dalam proses pembelajaran. Pembelajaran 
melalui model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw, siswa dilibatkan langsung untuk 

saling memberikan informasi, pendapat 
atau ide dengan siswa lainnya, sehingga 
siswa dapat mengembangkan kemampuan, 
kreatifitas dan daya pemecahan masalah 
menurut kehendak sendiri. Selain itu, dapat 

memperbaiki rasa percaya diri, 

menumbuhkan rasa tanggungjawab, siswa 
bekerja secara aktif dan semua siswa diberi 
kesempatan untuk berpartisipasi dalam 
kelas, sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar. 
 
Pada kelas eksperimen II yang menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT), guru 

membagikan materi yang sama pada setiap 
kelompok. Setiap anggota dalam satu 
kelompok membahas materi pelajaran yang 

sama dengan komponen yang lebih besar, 
sehingga informasi, ide atau pendapat dari 
setiap anggota dalam kelompok akan 
terbagi untuk memecahkan setiap 
permasalahan/tugas yang diberikan oleh 

guru demi tercapainya tujuan bersama. 
Setiap anggota kelompok harus 
bekerjasama dan menjadi tanggungjawab 
kelompok untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru. Karena tugas 
merupakan tanggungjawab kelompok, 
siswa cenderung mengandalkan beberapa 
orang saja dalam kelompoknya yang 
dianggap lebih pintar. Membutuhkan waktu 

yang lebih lama untuk menerapkan model 
pembelajaran ini, sehingga tidak semua 
nomor dapat dipanggil oleh guru. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis 
data hasil penelitian memperlihatkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil 
belajar siswa antara model pembelajaran 

Jigsaw dengan model pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT) pada 
materi kalor di kelas X SMA Negeri 9 
Lubuklinggau tahun pelajaran 2013/2014. 

Nilai rata-rata hasil belajar fisika kelas 
eksperimen I sebesar 79,36 dan nilai rata-
rata kelas eksperimen II sebesar 73,26. 
Hasil belajar fisika menggunakan model 
pembelajaran Jigsaw signifikan lebih tinggi 

dibandingkan dengan model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT). 
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ABSTRAK 

 
Telah berhasil dibuat karbon aktif dari ampas tebu melalui proses pra-karbonisasi dan aktivasi kimia 

menggunakan aktivator ZnCl2 dengan bantuan iradiasi gelombang mikro. Waktu iradiasi gelombang 

mikro divariasikan dengan waktu 10 menit, 15 menit dan 20 menit.Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh waktu iradiasi gelombang mikro terhadap karbon aktif untuk mengetahui daya 

serap logam berat Pb, Fe dan Cu. Karbon aktif dikarakterisasi dengan menggunakan metode difraksi 

sinar-X, serapan gas N2 dan Spektrofotometer Serapan Atom. Waktu iradiasi gelombang mikro terbaik 

dalam pengaktifan karbon untuk penyerapan logam berat Pb, Fe dan Cu adalah 20 menit dengan daya 

serap untuk logam Pb 61,24%, untuk logam Fe 58,85% dan untuk logam Cu 57,09%. Daya serap logam 

berat tertinggi didukung oleh nilai Lc terbaik dan luas permukaan yang besar masing-masing yaitu2,042 

nm dan 216,941 m2/g. 

 
Kata Kunci: Karbon aktif, ampas tebu, gelombang mikro, adsorpsi, logam berat 
 
 

ABSTRACT 

 
Activated carbon had been made from sugar cane bagasse by pre-carbonization and chemical activation 

using ZnCl2 activator supported with microwave irradiation.  Microwave irradiation time varied for 10 

minutes, 15 minutes and 20 minutes. The purpose of the research to be cognizant of irradiation 

microwave time for activated carbon to evaluate adsorption of Pb, Fe, and Cu. Activated carbon were 

characterized by using X-Ray diffraction, N2 gas adsorption-desorption and Atomic Adsorption 

Spectroscopy (AAS) technique. The best Microwave irradiation time on producing of activated carbon 

for adsorption of heavy metal of Pb, Fe and Cu was 20 minute carbon activation of heavy metal 

adsorption power optimum for 20 minute with adsorption 61.24 % for Pb 58.85 % for Fe and 57,09 % for 

Cu. The high of heavy metal adsorption supported by the best value of Lc and surface area were 2.042 nm 

and 216.941 m2/g respectively. 

 

Keywords: activated carbon, sugar cane bagasse, microwave, adsorption, heavy metal 
 

 

 

Pendahuluan 

 
Aktivitas industri dan limbah perkotaan di 
sepanjang perairan memberikan dampak 
buruk terhadap perairan tersebut yang 

ditandai dengan masuknya sejumlah beban 

pencemar termasuk logam berat ke dalam 
lingkungan perairan yang menyebabkan 
terganggunya ekosistem dan degradasi 
lingkungan.Mengingat efek negatif yang 

mailto:risviaezy@gmail.com
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dapat ditimbulkan dari keberadaan logam 
berat yang berada diperairan Sungai Siak, 

maka sangat perlu dilakukan sebuah kajian 
mengenai analisis beban dan indeks 
pencemaran yang ditinjau dari parameter 
logam berat di Sungai Siak (Agustina dkk, 
2012). 

 

Material yang dapat dipertimbangkan 
sebagai adsorben yaitu jerami padi, 
tempurung kelapa, ketapang, serat kelapa 

sawit dan ampas tebu. Arang ampas tebu 

tersebut dapat dibuat melalui proses 
karbonisasi pada suhu tertentu sehingga 
dapat dijadikan alternatif adsorben untuk 
menyerap ion logam berat beracun (Roni 

dkk, 2015).  

 

Karbon aktif sangat cocok digunakan 
sebagai adsorben karena luas permukaan 

spesifik karbon aktif yang besar, distribusi 
ukuran pori yang memadai dan relatif lebih 
kuat. Daya serap ditentukan oleh luas 
permukaan partikel dan kemampuan ini 
dapat menjadi lebih tinggi jika dilakukan 

aktivasi dengan bahan-bahan kimia ataupun 
dengan pemanasan pada temperatur tinggi, 
sehingga akan terjadi perubahan sifat-sifat 
fisika dan kimia (Komariah dkk, 2013). 

 

Pada penelitian ini, karbon aktif telah 
dibuat dari ampas tebu melalui proses pra-
karbonisasi, aktivasi kimia dan iradiasi 
gelombang mikro. Selanjutnya dilakukan 

karakterisasi untuk mengetahui yield 

karbon aktif, struktur mikro, luas 
permukaan dan daya serap terhadap logam 

berat. 

 

 

Metode Penelitian 

 

Bahan 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini yakni limbah ampas tebu, 

padatan ZnCl2, air limbah sungai siak, 
akuades, alumunium foil, kertas pH 

universal dan kertas saring. 

 

Alat 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu timbangan, oven listrik, termometer, 
ayakan ukuran 100 mesh, oven gelombang 
mikro, Spektrofotometer Serapan Atom, 
Diffraktometer, uji serapan gas N2, 

penutup, hot plate, gelas beker, magnetic 

stirrer, mortar, pengaduk, dan kertas saring. 
 

Prosedur Pembuatan Karbon Aktif 

 

1. Pra-karbonisasi 

 
Ampas tebu terlebih dahulu dibersihkan 
lalu direndam dengan air selama satu 

malam setelah itu dikeringkan dibawah 
sinar matahari. Ampas tebu yang telah 
kering dipotong-potong untuk memudahkan 
proses pra-karbonisasi. Proses pra-

karbonisasi dilakukan pada oven listrik 
dengan temperatur 200 oC selama 5 jam. 
 

2. Penghalusan dan Pengayakan 

 

Penghalusan dilakukan dengan 
menggunakan mortar, kemudian diayak 
menggunakan ayakan berukuran 100 mesh 
untuk mendapatkan ukuran serbuk yang 

sama. 
 

3. Aktivasi Kimia 

 
Proses aktivasi kimia dilakukan dengan 

menggunakan agen pengaktif Seng Klorida 
(ZnCl2). Ampas tebu dicampurkan dengan 
ZnCl2 yang dilarutkan dalam 100 ml air 
suling dengan rasio ampas tebu dan ZnCl2  

yaitu 2 : 1, kemudian diaduk menggunakan 
Hot Plate  dan Magnetic Stirrer pada suhu 

30  dan kecepatan pengadukan 400 rpm 

dengan waktu perendaman selama 25 jam. 
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4. Iradiasi Gelombang Mikro 

Proses iradiasi gelombang mikro pada 
karbon aktif dilakukan menggunakan oven 
gelombang mikro dengan variasi waktu 10 
menit, 15 menit, dan 20 menit dengan daya  

masing-masing 630 W. 
 

5. Pencucian dan Pengeringan 

Pencucian dilakukan secara berulang-ulang 
menggunakan air suling, proses pencucian 
ini dilakukan sampai sampel memiliki pH 

mendekati netral yaitu 7. Pengujian pH 

dilakukan menggunakan Universal  

Indicator. Setelah pH pada sampel 

mendekati netral selanjutnya dilakukan 
pengeringan dalam oven listrik yang 

bersuhu 100  selama  24 jam. 

 

6. Karakterisasi Karbon Aktif 

Karakterisasi karbon aktif yang dilakukan 
adalah sebagai berikut : 
 

a. Yield Karbon Aktif 

 

Perhitungan hasil karbon aktif yang 
dihasilkan dilakukan dengan menghitung 
perbandingan massa karbon aktif sebelum 
diiradiasi dengan karbon aktif setelah 

diiradiasi, dengan menggunakan persamaan 

      1 

 

b. Struktur Mikro Karbon Aktif 

 

Karakterisasi dengan XRD  dilakukan 
untuk mengetahui struktur mikro karbon 
aktif. Seberkas  sinar-X di jatuhkan pada  
sampel kristal, maka  bidang  kristal  itu  
akan  membiaskan  sinar-X  yang memiliki 

panjang gelombang sama dengan jarak 
antar kisi  dalam  kristal  tersebut.  Sinar  
yang  dibiaskan  akan ditangkap oleh 
detektor kemudian diterjemahkan  sebagai 

sebuah puncak difraksi. Semakin banyak 

bidang  kristal  yang  terdapat  dalam  
sampel, maka semakin  kuat intensitas  

pembiasan yang  dihasilkannya.  
 

c. Luas Permukaan Karbon 

Aktif 

Pengukuran luas permukaan karbon aktif 
dapat dilakukan menggunakan metode 
adsorpsi isotermis yaitu metode analisis 
BET (Brunauer Emmet Teller) terhadap 
adsorpsi fisik dengan menggunakan 

Nitrogen sebagai adsorbat. Luas permukaan 

karbon aktif akan langsung diketahui 
dengan menggunakan alat pengukur dengan 
prinsip BET.  

 

d. Spektrofotometer Serapan 

Atom 

 

Spektrofotometer serapan atom dilakukan 
untuk menentukan konsentrasi logam berat 
yang terkandung dalam sampel limbah 

sungai Siak seperti Pb, Fe dan Cu. 
Persiapan sampel dimulai dengan 

memasukkan serbuk karbon aktif sebanyak 
1 gram kedalam sampel air sungai Siak 25 
mL kemudian  diaduk selama 1 jam dan 

disaring dengan menggunakan kertas 
saring. Sampel yang telah di campur 
karbon aktif akan di uji adsorbansinya 
dengan menggunakan SSA. 

 
 

Hasil Dan Pembahasan 

 

1. Penyusutan Massa setelah Proses 

Pra-Karbonisasi 
 
Data persentase penyusutan massa dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Penyusutan massa ampas tebu 
setalah proses pra-karbonisasi 

 
 
Tabel 1 menunjukkan bahwa massa ampas 
tebu setelah pra-karbonisasi memiliki rata-

rata penyusutan massa sebesar 36,42% dari 
massa awalnya. Penyusutan massa ampas 

tebu setelah melalui proses pra-karbonisasi 
disebabkan mengurainya hemiselulosa dan 
selulosa serta terjadinya penguapan 
senyawa volatile (Alif dkk, 2013). 

 

2. Yield Karbon Aktif 

 

Yield karbon aktif diperoleh setelah melalui 
proses iradiasi gelombang mikro. Pada 

penelitian ini digunakan tiga jenis sampel, 

yaitu sampel yang diiradiasi dengan waktu 
10 menit, 15 menit dan 20 menit masing-
masing dilabelkan dengan KA10, KA15 

dan KA20.Data penyusutan massa karbon 
aktif setelah proses iradiasi dapat dilihat 
pada Gambar 1.  

 

Massa awal karbon adalah 25 gram dan 

setelah diiradiasi gelombang mikro dengan 
waktu iradiasi 10 menit tersisa 9,34 gram 
atau sebesar 37,36%, sedangkan karbon 
yang diiradiasi dengan waktu 15 menit 

massa yang tersisa sebanyak 8,42 gram atau 
sebesar 33,68%. Hasil terendah adalah 
30,52% dengan massa karbon yang tersisa 
7,63 gram didapatkan dari waktu iradiasi 20 
menit. 

 

 
 
Gambar 1. Grafik yield karbon aktif dari 

ampas tebu terhadap waktu 

iradiasi 
 

Yield karbon aktif terjadi penurunan seiring 
dengan meningkatnya waktu iradiasi 
gelombang mikro, lamanya waktu iradiasi 

gelombang mikro menyebabkan terjadinya 
penyusutan kadar air, penyusutan zat 
volatile dan pembentukan pori secara 
maksimum. Menurut Turmuzi dkk (2015) 

semakin lama waktu iradiasi gelombang 
mikromaka semakin rendah perolehan 
karbon aktif karena proses devolatilisasi 
dari bahan baku untuk membentuk pori-

pori baru. 

 

3. Analisa Difraksi Sinar-X 

 
Pengujian difraksi sinar-X pada penelitian 

ini dilakukan pada jarak β  sebesar 10˚-
100˚.Pola difraksi yang terbentuk ditandai 
dengan puncak mayor dan minor masing-
masing pada orientasi bidang (002) dan 
(100) pada sudut β  sekitar β1˚ - βη˚ dan 
44˚ - 4η˚ seperti yang terlihat pada Gambar 
2. 

 
Pola difraksi yang ditampilkan pada 

Gambar 4.3 dapat dikatakan sebagai 
semikristalin, hal ini ditunjukkan oleh 
puncak-puncak yang tumpul dan intensitas 
yang rendah. Pola difraksi yang dihasilkan 
ini menyerupai pola difraksi yang 

dihasilkan oleh Wachid dan Darminto 
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(2012) dengan bahan baku tempurung 
kelapa. 

 
Pola difraksi yang diperoleh dapat 
digunakan untuk menentukan parameter 
kisi dan dimensi mikrokristalin dari karbon 
aktif seperti jarak antar kisi (d), lebar 

lapisan (La), tinggi lapisan (Lc) dan jumlah 
lapisan (Np) dengan menggunakan software 
microcal origin. Metode fitting dengan 
microcal origin ini berfungsi untuk 

memperbaiki susunan data sehingga 

mempermudah dalam pengolahan data. 
 

 
 
Gambar 2. Pola difraksi sinar-X karbon 

aktif dari ampas tebu 

berdasarkan variasi waktu 
iradiasi gelombang mikro 

 
Parameter kisi dan dimensi mikrokristalin 
karbon aktif berdasarkan pola XRD dengan 

variasi waktu iradiasi dapat dilihat pada 
Tabel 2. 
 
Tabel 2. Parameter kisi dan dimensi 

mikrokristalin karbon aktif  

 
 

Tabel 2 menunjukkan terjadinya pergeseran 
sudut 2  untuk puncak (00β) dan (100) 
sehingga nilai dhkl yang didapat berbanding 
terbalik dengan sudut β , dimana semakin 

besar nilai sudut β  maka nilai dhkl yang 
didapat semakin kecil. 

 
Sampel KA20 memiliki nilai Lc dan Np 
paling tinggi dibandingkan sampel KA10 
dan KA15, sedangkan nilai La pada sampel 
KA20 memiliki nilai paling kecil, hal ini 

menggambarkan ikatan antar atom karbon 
meregang sehingga memperpanjang jarak 
atom antar karbon yang menyebabkan nilai 
Lc tinggi sedangkan nilai La kecil. Nilai La 

yang kecil menunjukkan bahwa selama 

proses iradiasi terjadi penataan ulang atom 
karbon dengan arah horizontal bertambah 
kecil dan arah vertikal bertambah besar, 
sehingga kristalin yang terbentuk semakin 

kecil. Menurut Manivannan, et al (1999) 
nilai lebar lapisan (La) yang kecil maka 
akan menghasilkan luas permukaan karbon 
aktif yang besar. 

 

4. Analisa Serapan Gas N2 

 
Luas permukaan dan ukuran karbon aktif 

dapat diketahui dari uji menggunakan BET 

dengan isoterm adsorpsi yang merupakan 
hubungan antara tekanan relatif pada suhu 
77 K dengan volume gas adsorbat berupa 
Nitrogen. Grafik adsorpsi gasN2 untuk 

sampel ampas tebu dengan kode sampel 
KA10, KA15 dan KA20 dapat dilihat pada 
Gambar 3. 
 

 
 
Gambar 3. Grafik serapan gas N2 

sampelkarbon ampas tebu 
terhadap tekanan  relatif 

 

Gambar 3 menyatakan volume maksimum 
gas N2 yang diserap oleh sampel KA20 
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sebesar 13.7700 cm3/g saat tekanan relatif 
sebesar 0,3055. Bentuk grafik sampel 

KA20 menunjukkan gas N2 dapat diserap 
secara maksimal oleh karbon aktif tersebut 
sehingga menunjukkan serapan gas naik 
secara perlahan. Sampel KA20 memiliki 
luas permukaan sebesar 216.941 m2/g 

dimana nilainya lebih besar dibandingkan 
sampel KA10 dan KA15. Sampel KA10 
dan KA15 memilki volume maksimum 
serapan gas N2 masing-masing sebesar 

20.2422 cm3/g dan 34.0769 cm3/g ketika 

tekanan relatif masing-masing 0,3062 dan 
0,3056. Luas permukaan pada sampel 
KA10 dan KA15 yaitu 17.992 m²/g dan 
142.643 m²/g. Sampel KA20 pada uji XRD 

memiliki nilai tinggi lapisan (Lc) yang 
tinggi sehingga menghasilkan nilai luas 
permukaan yang tinggi. Menurut Boyea et 

al (2007) Semakin besar nilai tinggi lapisan 

(Lc) maka luas permukaan karbon aktifnya 
semakin tinggi. 
 
Semakin besar luas permukaan dari suatu 
pori maka akan menyebabkan adsorpsi gas 

N2 juga akan semakin meningkat, dimana 
peningkatan luas permukaan yang besar 
disebabkan karena terjadinya pembukaan 
pori pada karbon ampas tebu yang awalnya 

tertutupi oleh pengotor. Kemudian dengan 
adanya gas N_2 maka kotoran tersebut akan 
terdorong keluar, hal ini disebabkan oleh 
jumlah pori karbon semakin banyak 
sehingga menyebabkan diameter pori 

semakin kecil atau biasa disebut mikropori 
(Zhao dan Zhang 2009). 
 

4. Daya Serap Karbon Aktif 

Terhadap Logam Berat 

 

Kemampuan karbon aktif dalam menyerap 
logam berat merupakan salah satu standar 
kualitas karbon aktif dalam penyerapan. 
Kemampuan daya serap karbon aktif 
terhadap logam berat Pb, Fe dan Cu dari air 

limbah sungai Siak dilakukan dengan 
menggunakan Spektrofotometer Serapan 

Atom (SSA) dimana volume sampel air 25 
mL dan massa karbon aktif 1 gram dengan 

waktu kontak karbon aktif dan air sungai 
Siak selama 1 jam. Hasil uji daya serap 
karbon aktif terhadap logam berat dapat 
dilihat pada Tabel 3. 
 

Tabel 3. Penyerapan karbon aktif terhadap 
logam berat 

 
 
Tabel 3 menunjukkan bahwa sungai Siak 
mengandung logam Pb cukup tinggi 
dibandingkan dengan Fe dan Cu. Daya 

serap karbon aktif terhadap logam berat 
dipengaruhi oleh waktu iradiasi gelombang 
mikro sehingga memberikan nilai yang 
berbeda pada masing-masingperlakuan 

iradiasi. Daya serap karbon aktif untuk 
sampel KA20 lebih tinggi dibandingkan 
KA10 dan KA15, hal ini disebabkan 
lamanya waktu iradiasi gelombang mikro 
menyebabkan terjadinya peningkatan 

pembentukan pori sehingga menghasilkan 
struktur pori yang efektif sebagai penyerap 
(Sudibandriyo et al, 2003).Persentase daya 
serap karbon aktif terhadap logam berat 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4 Daya serap karbon aktif 
terhadap logam berat 
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Gambar 4 menunjukkan logam berat Pb 
memiliki daya serap lebih tinggi yaitu 

61,24% dibandingkan Fe dan Cu. Menurut 
Wulan (2013) konsentrasi logam Pb umum 
lebih tinggi dibandingkan konsentrasi 
logam yang lain, namun secara umum tidak 
terjadi perbedaan yang mencolok. 

Konsentrasi rata-rata logam Pb di Kawasan 
PT. Indah Kiat Pulp and Paper ini lebih 
tinggi dibandingkan standar yang 
dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia 

yaitu 0,008 mg/L dan menurut Yuliati 

(2010) kandungan logam Pb di perairan 
sungai sail berkisar antara 0,36 - 0,45 mg/L. 
Logam Pb yang masuk  kedalam perairan 
dampak dari aktivitas manusia antara lain 

cairan limbah industri dan limbah rumah 
tangga yang cukup besar mengakibatkan 
logam Pb cukup tinggi di perairan. 
 

Hasil uji waktu iradiasi ini sesuai dengan 
analisa struktur mikro dan luas permukaan 
karbon aktif yang didapat, dimana semakin 
tinggi nilai Lc dan semakin rendah nilai La 

maka luas permukaan karbon aktif yang 

didapat semakin besar serta daya serap 
terhadap logam berat juga semakin besar  
 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan dapat diambil kesimpulansebagai 
berikut: 
1. Telah berhasil dibuat karbon aktif dari 

bahan dasar ampas tebu dengan proses 
karbonisasi dan aktivasi kimia dengan 

menggunakan ZnCl2 dan iradiasi 
gelombang mikro.  

2. Waktu iradiasi gelombang mikro pada 
karbon aktif mempengaruhi hasil karbon 
aktif dimana semakin lama waktu 
iradiasi gelombang mikro hasil karbon 
aktif yang dihasilkan semakin sedikit. 

Waktu iradiasi terlama pada penelitian 
ini adalah 20 menit. Hasil karakterisasi 
XRD menunjukkan karbon aktif terbaik 

yaitu pada waktu 20 menit dengan nilai 
Lc 2,042 nm, La 0,339 nm dan Np 5,020 

nm. Luas permukaan karbon aktif 
tertinggi didapat pada waktu 20 menit 
sebesar 216.941 m²/g. Hasil uji 
penyerapan karbon aktif terhadap logam 
berat Pb, Fe dan Cu menggunakan SSA 

diperoleh nilai persentase penyerapan 
tertinggi pada waktu iradiasi 20 menit 
dengan persentase logam Pb yaitu 
61,24%, untuk logam Fe nilai persentase 

penyerapan tertinggi yaitu 58,85%, dan 

untuk logam Cu nilai persentase 
penyerapan tertinggi yaitu 57,09%. 

 
 

Daftar Pustaka  

 
Agustina, Amin. Y, Thamrin, B. 2012. 

Analisis Beban dan Indeks Pencemaran 

Ditinjau Dari Parameter Logam Berat 
Disungai Siak Kota Pekanbaru.Jurnal 

Ilmu Lingkungan. 6(2): 162-170 
Alif, A., Zakir, M., dan Maming. 2013. 

Sintesis dan Karakterisasi Karbon 

Nanopori Ampas Tebu (Saccharum 

Officianarum) dengan aktivator NaOH 
melalui Iradiasi Ultrasonik Sebagai 
Bahan Penyimpan Energi 

Elektrokimia.Jurnal Kimia dan 

Aplikasinya. Universitas Hasanudin 
Boyea, J.M., Camocho, S.P and Ready, 

W.J. 2007.Carbon nanotubes-based 
supercapacitor.Technologies and 

markets.4 (1): 585-593 

Komariah, L.N., A, Sacayudha., D.S, 
Novita. 2013. Pembuatan Karbon Aktif 

Dari Bonggol Jagung Manis (Zea Mays 

Saccharata Sturt) dan Aplikasinya Pada 
Pemurnian Air Rawa.Jurnal Teknik 

Kimia Universitas Sriwijaya.19(3 : 1-8 

Manivannan, A., Chirila, M., Giles, N.C 
dan M.S. Seehra. 1999. Microstructure, 

Dangling Bonds and Impurities in 
Activated Carbons. Carbon 37: 1115-

1121 



Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2016                                                                           ISBN : 978-979-792-691-5 
 

265 
 

Roni, Drastinawati dan Chairul.2015. 
Penyerapan Logam Fe dengan 

Menggunakan Karbon Aktif dari 
Ampas Tebu yang Diaktivasi dengan 
KOH.Jom FTEKNIK. 2(1): 1-4 

Sudibandriyo, M. 2003. A Generalized Ono 
Kondo-Lattice Model for High Pressure 

on Carbon Adsorben. Disertation 
Oklohama State University, Oklohama 

Turmuzi, M,. Tua, A.O.S., dan Fatimah. 
2015. Pengaruh Temperatur dalam 

Pembuatan Karbon Aktif dari Kulit 

Salak (Salacca Sumatrana) dengan 
Aktivator ZnCl2. Jurnal Teknik 

Kimia.4(2): 59-64 
Wachid, F.M., Darminto. 2012. Analisis 

karbon pada proses pemanasan 
tempurung kelapa. Jurnal Teknik 

Pomits. 1(1): 1-4 

Wulan, S.P. 2013. Konsentrasi, Distribusi 

dan Kolerasi Logam Berat Pb, Cr dan 

Zn pada Air dan Sedimen di Perairan 

Sungai Siak Sekitar Dermaga PT. 

Indah Kiat Pulp and Paper Perawang. 
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup 

Yuliati. 2010. Akumulasi Logam Pb di 
Perairan Sungai Sail dengan 
Menggunakan Bioakumulator Eceng 
Gondok (Eichhornia crassipes). Jurnal 

Perikanan dan Kelautan.39-49 
Zhao, S. X., and Zhang, L. L. 2009. Carbon 

Based Material as Supercapacitor 
Electrodes. Chemical Society reviews, 

2520-2531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Fabrikasi dan Karakterisasi Dye Sensitized Solar Cells Berbasis Nanokomposit Ag-ZnO
	Perkembangan zaman saat ini menjadikan alat transportasi sebagai kebutuhan wajib
	bagi setiap manusia untuk menunjang aktivitas rutin yang dilakukan sehari-hari. Alat transportasi yang biasa digunakan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Transportasi darat dapat d...
	Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar di Pulau Sumatra dengan pertambahan penduduk yang cukup tinggi, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2012 ke tahun 2013 yaitu sebesar 34.473 jiwa atau 3,567% dengan jumlah penduduk...
	Metode Penelitian
	Hasil Dan Pembahasan
	Instrumen yang digunakan terdiri dari: Instrumen validitas isi dan validitas empiris oleh pakar dan pengguna untuk mengetahui kevalidan perangkat pembelajaran. Instrumen praktikalitas untuk mengetahui kepraktisan perangkat perkuliahan yang dibuat mela...

	Desain dan Evaluasi E-Learning Model Drills Berbasis Moodle sebagai Media Pembelajaran Fisika di Sekolah Mengah Atas (SMA) Pekanbaru

